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মির ও ঘোষ, ১০, শ্1নাচরণ দে ছ্রীট, কলিকাতা--১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত 
ও ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পারচব প্রেস, ৮বি দীনবন্ধু সেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত । 



বোস্টন সহরে ১৯৪০ সালে শেষ বসন্তের একটি দিন। একজন 

ছোঁকর| সেলসম্যান তার নিত্যকার টহলদারী শুরু করার জন্য 

বিজ্ঞাপনের নমুনাসমেত ভারী ব্যাগটিকে হাত বদলে নিয়ে সাত নম্বর 

ওয়াটার ট্রাটের দিকে ক্রতপদে এগিয়ে চল্ল। যেতে যেতে একটা বড় 
দোকানের আয়নায় নিজের চেহারাটা এমন তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে 

যেন সে কোন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করছে। ছ্োোকরাটির নাম 
হার্ব ফিলব্বিক। বয়স গচিশ। একজন সাধারণ বোস্টনবাসী আমেরিকান 

চাকুরীজ,শী, নিজের পেটের ধান্ধায় ব্যন্ত। 

পেটে ধান্ধায় ঘুরতে ঘুরতে মধ্যে মধ্যে চারিরিকের ছুনিয়ার 
হালচালের কথ! ভাবতাম। বোধ হয় নিজের সম্বন্ধে ও সাধারণ 

মানবজাতি সম্বন্ধে_আমরা যাঁকে বলি, নিউ ইংল্যাণ্ডের বিবেক-_-তাই 
ছিল। আমার চাকরীট! ভালই ছিল, কাজটাও আমার ভাল লাগত। 
কিন্ত এ কাজ কতকটা দৈবাৎ জুটেছিল। আমার প্রথম জীবনে পেশা 
স্থির করার যে সমস্ত জল্পনাকল্পনা ছিল তার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই কম। 
ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের দালালের তফাৎ বাস্তবিকই অনেক। 

ত্রি--১ ১ : 



স্কুলে থাকতেই ঠিক করেছিলাম যে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার 

হ'ব। তখনই কিছু কিছু রোজগার করতে আরম্ভ করি, খবরের কাগজ 

ও মাসিকপত্রিক বিক্রী করে। কলেজের খরচার জন্য রোজগারের 

সমস্ত পয়সা জমাতাম। বিস্ত তখন থেকেই আমার ভাগ্য খারাপ। 

যে তিনটি ব্াক্কে আমার টাক জমানে| ছিল তার ছুটি মন্দার বাজারে 
ল!লবাতি আঁলল। কলেজের খরচা পড়তে পড়তেই রোজগার করা 

ছাড়া উপায় রইল নাঁ। বোস্টনের নর্থ ইস্টার্ণ ইউনিভাগিটির লিঙ্কন 
টেকৃনিকাল ইনন্টিটিউটে ভ্তি হলাম সান্ধ্য শ্রেণীতে । দিনের বেল! 
কাজ, রানে পড়া । চার বৎসর ধরে সপ্তাহে পাঁচরাঞ্ি করে পড় ঃ 

তিন দিন কলেজে, দুদিন বাঁড়ীর পড়া । পণ্জার খরচার জন্য হাতের 

কাছে যে কাজ আসত, তাই নিতে হ'ত। 

থুব গোড়ার দিকে সাবানের দালালী, তারপর প্লাঙ্ধার মিস্ত্ীর সহকারী 

হয়ে কাজ করেছি । খরের দেওয়ালে রং দ্রেওয়া, কাগজ লাগানো, 

মেবে পালিশ কনা, এ সনও করেছি । আবার বীধ তৈরীর ভারী কাজে 

রোদে দ!ডিয়ে সতেরো পাউগড ওজনের হাতুড়ী কলও চালিয়েছি। এই 

কাজটিই বোধ হয় সিভিল ইপ্জিনিয়ারের পেশার সবচেরে ধার থেঁষে 

গেছে। তারপর মোটর চালকের কাজ করে টাকা জনিয়ে নিজে 

একখান] গাড়ী কিনে, সেই গাড়ী নিজে চালিয়ে ভাড়া খাটিয়েছি। 

দৈনন্দিন কর্ধক্রম ও পাঠক্রমের বাইরে আমার থা কিছু কাজ 

তাঁর কেন্দ্র ছিল সমারভিলের ব্যাপ্টিস্ট গীঞ্জা। অবশ্ত ফিলব্বিক 

পরিবারে তারও বেশ ৰাধাধর! রুটিন ছিল। রবিবারের ধারা স্থুরু হ'ত 

সাড়ে দশটার মময় গীঙ্জায় প্রার্থনা! দিয়ে। তারপর ছুপুরবেলা রবি- 

বাসরীয় স্ুল। চারটেয় ঘুব সংঘের সভা আর দিনশেষে সাতটায় 

সান্ধ্য উপাসনা । যুব সংঘের কাধ্য-তালিকায় আমোদ-প্রমোদ ও 
২. 



উদ্দেস্তামূলক ছুই রকমের ব্যাপারই ছিল। সব বিষয়েই আমি উৎসাহী 
ছিলাম। সংঘের একটি কনসার্ট পার্টি ছিল গীর্জায় বাজাব'র জন্য, একটি 
নাট্য সম্প্রদায় আর একখানি অর্দ সাপ্তাহিক পত্রিকাঁও ছিল, "ট্যাট লার” 

বলে। এই পত্রিকার সংশরবেই বিজ্ঞাপন লেখার কাঁজে আকুট হই। ক্রমশঃ 
এই কাজ শেখার পর ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞাপনের একটি এজেন্সিতে একটু 
ছোটখাট চাকরীও পাই। 

১৯৩৮ সালে আমার কলেজের পাঠ শেষ হ'ল। আমি রীতিমত 
ইঞ্জিনিয়ার হলাম। বোস্টনে ইঞ্লিনিরারিং পেশার ঢোকবার চেষ্টা 
করলাম, কিন্ত কোথাও টুকতে পারলাম না। কাজেই আবার বিজ্ঞাপনের 
কাজেই পাকাপাকি ভাবে লাগতে হ'ল। এবার উঠে-পড়ে লাগলাঁম। 
বোষ্টনের বিজ্ঞাপন সমিতিতে ও হার্ভার্ডে বিজ্ঞাপন ও সেলসম্যানের 
কাজ শিখবার পাঠ নিলাম। রোজগারের টাকা যতদুর সম্ভব জমাতে 

লাগলাম। 

সমারভীল গ্রেস. ব্যাপ.টিস্ট চার্চের ঘুবসংঘে একটি মেয়ে ছিল, তার 
নাম ইভ! লুকোন্ব। গীর্জার অভিনয় সম্গ্রদায়ে আমাদের প্রথম ভাব, 
তারপর ত৷ গা বন্ধুত্বে পরিণত হয় । ১৯৩৯ স;লের ওরা সেপ্টম্বর, 
হেমস্তের এক অলস উষ্ণ মধ্যাক্ে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর 
আমর! নিউ ইংল্যাণ্ডে মফর করে দাম্পত্য জীবনের হর করলাম। 

অতএব ১৯৪০ সালের শেষ বসন্তের এই দিনটিতে আমার পচিশ 
বছর বয়স, সখী বিবাহিত জীবন। সরাসরি-চি্ি-লিখে-বিজ্ঞাপন-আদায় 
করার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। অথচ চতুদ্দিকের ছুনিয়। সম্বন্ধে 
সজাগ এবং তার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন। ব্যাগটি হাতে বোস্টন 
শহরের ওয়াটার ্ীটের সাত নম্বর বাড়ীতে মামুলী কাজের তাগিদে 
হাজির | 



বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দরজায় আটা নামগুলি পড়তে লাগলুম 
ও দালালের অতীন্দির অনুভুতি দিয়ে কোন খানে সুবিধা হবে পরবার 

চেষ্টা করছে লাগলুম। এক দরজায় লেখ! দেখি “মাসাচ্যুসেট স ইয়োথ গং 

কাউন্সিল” । দরজায় ধাক দিয়ে দিনা চুকতে নজরে পড়ল একটি 

এক জানাল1ওয়ালা ছেোটি ঘরু, আর টেবিলের উপ্র ও দেঝের উপর 

পুস্তিকার স্ত,প | ঘরে লোক টি একটিই | 
0? “ছাথান খিল লত্রি ক, কান ডের হোমস, 

আনি ০ সি [ ০৮ ২5558 

ডিরেক্ট মেলে সাহস প্র দি চাপ 

“আলঙ্ছ হা. কি লতা «লিল 

সস স বু ক ৮ টিপ *রিচিয় দিলু ক 
চি 

এন” । ছেয়েটির ব্যস অল্প পচিশের 

কাছাকাণ্ডি। ক'ল চাখ, খন কালো জ। যদও বোন গুসাধনের 

চিহ্ন নেই, তবু 

শা হ'লওলা।, খাতে জুচ্ন্ কট কলা খা | 

শ। মুখগানি ভচই লাঁগে। পোষাক সাপাসিদা, জুতা 07 

টন 

আদি অ।র একবার ঘরকে চারবিকে চাইলাম । চা ডেল্স ও 
৬ 

উবিলের ছণ্ছাচপ্চি, স্বাহিই উরে নানা প্রকারের পুস্তিব| ও গরিকা। 
প্রচারের লিঘটি দেওয়ালের ভি ল্রে পোগার থখেতক কতক অছনান 

করা বায়। টিবিউ দেওস| ও না নেওয়া খানের উপল পুস্তিকাগ্ুলির 

বিলেনামাও 1 সাঙ্ছিল। একটিতে লেগ। এঅঙ্ছগা 5 সৈশিক হবেন না” 

আর একটিতে “ইয়হীতা আঘবে নাশ ভূতীদটিভে হিস্তক্ষে না করার 
গক্ষে ঘুক্তি”-- একটি চোট ছেলের ছবির নীচে লেবেল আটা “বদ্ধে হত 

হবার পান । 

আমি একট সছুচিত হয়ে বললুম “ক্সামার পেশা "ডিরেক্ট মেল! 
বিচ্ঞাপন বিক্রি বরা, 1 মনে ভচ্ছে এ বিদ্যা আপনার কিড় অজানা 

নেই ।” একবানি পুস্তিকা তুলে নিয়ে টণ্টাতে লাথলুঘ | মেয়েটি মামান্য 

হাসলে । পুণ্তিকাটি ওপ্টাতে ওণ্চাতে বললুম, “আমারও «এ সব বিষয় 
৮ £ 



ভাল লাগে। আমিও শান্তি চাই। আবার একটি বুদ্ধ বাধলে ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার হবে, আর তাতে লাভই বা কি?" বলতে বলতে আঁশ৷ 

করছিলুম কিছু জবাব পাব । 
আমি জানতাম যে শাস্তির জন্য শক্তিশালী সংঘ দেশনয় কাজ 

করছে। শাস্তি সংগ্রামে প্রায় এক কোটি ডলার খরচ হচ্ছে। শাস্তি 
ও স্বাধীনতাকামী 'শান্তর্জাতিক মহিল! সংঘ, গ্রীহীয় প্রচেষ্টা সমিতি, 

আন্তর্জাতিক শান্তির জন্ত 'কারণেগী এনডাউমেপ্ট', এপওয়ার্থ লীগ, ছবি- 

ওয়াল! পোস্টার সমেত “ওয়ান্ডিপীস ওয়েজ" ইত্যাদি সকলেই মান্বষের মন 

জয় করার জন্য, দেশকে বুদ্ধ থেকে বাচাবার জন্য যে সংগ্রাম করছেন 

তা” আমার জান! ছিল। আমিও এই উদ্দেন্তে বিশ্বাসী ছিলুম এবং আমি 

জেনে খুশী হতুন থে আমি একা নই । এই সকল সংঘের মভ্য সংখ্য। ছিল 
সত্তর লক্ষ থেকে এক কোটি। সাধারণের অভিমত সংগ্রহ করার জন্য ভোট 
নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে দেশের শতকরা তিরানব্বইজন লোকই জার্মাণীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করা ও ইউরোপে সৈন্য পাঠানোর বিরোধী। 

আমি জিজ্ঞাস৷ করনুম, “আপনাদের সঙ্মের কর্ম্মপদ্ধতি কি?” 

কুষ্ণকেশা মহিল!-- যিনি মিসেস, নাথানিয়েল মিলস. বলে নিজের 
পরিচয় দিলেন-_সাগ্রহে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 

“আমাদের সঙ্ঘের নাম 'মাসাচ্যুসেট.স. ইয়োথ কাউন্সিল, আমরা 
অনেক রকম সজ্ঘের নিকাঁশ-ঘরের কাজ করি। শাস্তির জন্য আমর! 

অবশ্তঠ সকলেই উৎসাহী, বিশেষ করে এখন। কিন্তু একমাত্র তাই 

আমাদের উদ্দেশ্ঠ নয়। আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুসংবদ্ধ 

করার চেষ্টা করি তারা হ'ল প্রগতিশীল ধুব সমিতি । এবং তরুণদের 
সকল প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনেই আমাদের সহাম্ভূতি আছে ।” 

“যথা ?” 



“যেমন তরুণ-তরুণীদের চাঁকরীর চেষ্টা করা, তাদের শিক্ষার গুযোগ 
এওরা, সরকারী চাকরীর সন্ধান দেওরা। আমরা তরুণ-তরুণীদের 

সাহায্যের জন্য নানা আন্দোলন আলোচন। করি। আমরা বিশ্বাস 

করি থে আমরা, অক্সবন্নসী লোকেরাই আলোচনার দারা এসব বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত করব, বুড়োদের সকল নমন্তর সমাধানের তার দিলে চলবে না”-. 

বলতে বলতে তার গলায় উৎসাহ ও একা গ্রতার সুর ফুটে উঠল। 

“এ সব বিষয় * খে কি, তা না বুঝেই সার দিলুম । আমার ধর্ম্সজ্বের 
অতিচ্ঞত! থেকে জান! আহহ থে চরিত্র গঠন, আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা! 

বর্ধনে বুবনজ্বের কতখানি দাম । 

মিসেস, মিল্প, অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রিজ্ঞাসা করে বসলেন, “আপনি 

কোথার থাকেন ?? 

“আমি ও আমার স্ত্রী এখন কেন্বিজে গেছি।” 
তিনি একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্কতাবে উত্তর দিলেন 'ও, কেম্বিজ !” 

আমি একই! টেবিলের উপর ভর দিয়ে আধ-বস| ভাবে থাকলাম, মিসেস, 

গিল্স, চেগারে বসলেন। তারপর বললেন, “দেশের সর্ত্রই যুব সংঘ 

'আদাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে ধুক্ত আছে । ওয়াই. এম: সি- 
এ, ওয়াই, ডৰলিউ. পি. এ ও গীর্ধার সংঘ ইত্যাদি |" 

একটু থেমে, হঠাৎ যেন একটা কথা মনে এল, এইভাবে মাথা 
নেড়ে আবার বললেন, “কেন্বি'ভে যেখানে অংপ্নারা থাকেন সেখানেও 

আমরা করেকজনকে জানি, বধাঁরা ঘুব-সনিতি স্থাপনে উৎসাহী । 
আপনিও যদি উৎসাহী হন, ত তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে 

পারি।” 

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম যে আমার উৎসাহের অভাব নেই। 
আমর! আরও আধ ঘণ্ট। আলাপ করলাম। শ্রীমতী মিল্সের কালে! 
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চোঁখের সজাগ দৃষ্টিতে কেছ্ি'জ 'ইয়োথ কাউন্সিল'কে মহান পরিণতিরূপে 

দেখতে পেলুম। তিনি আমায় নানারকম বুদ্ধি দিলেন, কয়েকটি নামও বলে 
দিলেন। আমাকে হার্ভার্ডের টোনি গ্রসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন । 

তিনি নাকি একজন প্রচণ্ড কর্মী এবং আমাকে সাহায্য করার ঠিক উপ- 
যোগী ব্যক্তি। শ্রীমতী মিল্স. আরও জানিয়ে দিলেন যে তীর স্বামী ন্যাট, 

মিল্স তাদের সংঘের নেতা এবং আমি যদি সত্যই কাজ করতে 
চাই ত' তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। আমি যথাযথ কৃতজ্ঞতা 

জানালুম ও নিজের আফিসের টেলিফেন নম্বর দিয়ে বেরিয়ে এলুম | 

সেদিন যখন মিসেস. মিল্সের মাফিস থেকে বাইরে আসি তখন 

আমার ব্যাগে বিজ্ঞাপনের নমুনার সঙ্গে যুবসমিতির অনেক পুস্তিক 

ছিল। তখন থেকেই নয় বৎসর ব্যাপী ত্রিমুত্তির দীর্ঘ বিপজ্জনক যাত্র! 
ন্নুর হ'ল, অবস্ত তখন আমি সে বিপদ বুঝতে পারিনি-_-তখন আমার খুব 
উৎসাহ। 

আমার উৎসাহের কারণ এই যে আমার উপর গুরুত্বপূর্ণ অথচ 
প্রিয় কাজের ভার পড়েছে। কেম্ি'জ ইয়োথ কাউন্সিল সংগঠন ও 
সধ্ালনের ভার পড়ল আমার উপর আকম্মিকভাবে। মিসেদ, মিল্সের 

আপিসে যখন ঢুকি তখন আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তক ছিলুম, যখন 
বেরিয়ে এলুম তখন আমার একট! মহৎ উদ্দেম্ত ও ব্যাপক দৃষ্টিতঙ্জী লাভ 

হয়েছে। আমার মনে হ'ল যে মিসেস মিল্স. আমায় বিশেষ সম্মান 
করেছেন, তুচ্ছ খোসামোদের কথ! বলে নয় - এমন একট! কাজের ভার 

দিয়ে-_য! তার অতি প্রিয় কাজ। তিনি এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে তার 

স্বামী আমার সঙ্গে দেখ। করবেন, আমাকে সাহাধ্য করার জন্য । অবশ্থ 
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এটা ঠিক যে আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিন্তু স্বল্প করলাম থে 
আমি গিসেম শিল্সের বিশ্বাসের যোগ্য হবে! | 

আমার ধর্ম ও কর্মজীবনে যে সকল অল্পবয়সী লোকের সঙ্গে দেখা 

হ'ত, তাদের সঙ্গে আমিও মনে করতে আরম্ভ করলাম যে আমর এমন 

একটা তরঙ্গে গ1 তাসিয়েছি, যাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তবুও 

এক নূতন বিশ্বদুদ্ধের বিভীষিক1 এতই ভগ্নানক যে তাকে বন্ধ করার জন্য 

যাঁবতীপ্ন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলে মনে হ'ত। শাস্তির আশা 

খুব সামান্য হ'লেও যতটুকু আছে ততটুকুতেই আশ্রর কর! উচিত। 
চারিদিকে যুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে যত সব চীৎকার শুনতাম, তার মধ্যে 

আমি এইটুকুমাত্র নিশ্চিত ছিলাম যে আমি শান্তির দিকে । হিটলারের 
বিবিধ আক্রমণের বিএন্ধে আমার সমস্ত সত্ত/ বিদ্রোহ করত এবং 

রুশ-জার্্ান সদ্ধিতে আমার মন বূণার ভরে উঠত। সাধ্যমত ইংল্যাগুকে 
সাহাঁধ্য করায় আমার সমর্থন ছিল কিন্ত আমার কাছে সকলের চেয়ে বড় 

কথা হিল সবল আমেরিকা যা শান্তিরক্ষা করতে সক্ষম ও সফল। 

যুদ্ধ খত নিকটে আস.তৈ লাগল ততই সকলে এই সম্পর্কে তর্কে 
জড়িত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ ভান করত যে এ প্রশ্ন তাদের 
কাছে কিছু নর, কিন্ত আমি সেই দলে ছিলুম খারা এ সন্বদ্ধে খোলাখুলি 
আলোচনার পক্ষপাতী । এটা কি করে সম্ভব মিসেস মিল্স, তার পথ 

দেখিশে নিলেন। তার কাছেই জানল্ম ইয়োথ কাউন্সিলগুলির 
গঠন কত জটিল ও সুদুরপ্রসারী এবং কেমন করে সেগুলি উপরের দিকে 

আমেরিকার ধুব-কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে 
আমার স্থানীর কেছ্িজ যুব সমিতি কি ভাবে তখনকার বর্তমান বহু 
প্রতিষ্ঠানের কার্য প্রণালীকে সংহত করে সমস্ত স্তরের লোকের মধ্যে 

একসঙজে কাজ করার ও সর্বালীন নঙ্গলের জন্য প্রভাব বিস্তার করার 
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উপার় করতে পারবে । আমাদের মতামত প্রচার করার উপায় করা 

সম্ভব এবং আমরা তা করবো। 

ইরোথ কাউন্সিল গঠন করার সনয়ে আদাকে যে সকল সমন্তার 

সশ্বশীন হ'তে হ'ল তা" আনাত্র কাছে নৃততন। আদার নিকট-বন্ধুদের 

নিয়ে ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম প্রদারেন উদ্দেপ্তে সমিতি গঠন কর। এক আর 

একটা বড শহরে অনেক লোক নিষে খাদের বেশীর ভাগকেই আমি 

চিনি না ও জানি ন!-- সনিতি গঠন কর! আর এক । 

এ বিষয়ে আনি হয়ত অরুতকার্ম্যই হৃ"তাঁম কি না দেখতাম যে 

পদে পদে আমার পগ ক্ুণম কবে দেওয়া হচ্ছে। আমার কাজের 

সুজতে মিপেস. শিল্প, কেন জেন যুৰ-পশাজের নেতৃ-্থানীরদের মধ্যে 

যারা আমাকে সাহাখ্য কনতে সব চেয়ে বেশী সক্ষণ তাদের নাম দিয়ে 

দিয়েহিলেন। তারপন্র প্রত্যেক ধাপে আমাতক সাহাবা করার লোক 

মিলত। একজনের সঙ্গে দেখ! করতে গেচেলই সে আর এক জনের 

নাম বলে দিত, সে আবার আর এক জনের কথ|। বলে ধিত। এখন 

তাবতে অদ্ুত লাগে নে খানের কাছে আমাকে সাগ্রহে যেতে বলা হ'ত 

তারাই কি করে স্বপ্পস্থাণী ও কুখ্যাত ইদেখ কাঁউন্লিলের কর্ণধার হয়ে 

দাড়াল । 

প্রথনেই োনি গ্রপ। আনি কাজ সুরু করার করেক দিনের মধ্যেই 
হার্ড! ছা সমিতি আফিনে মিস গ্রসের সঙ্গে দেখ। করতে গেলা ম। 

টোঁনি বেশ লম্ঘ।-চওড়া, চিত্তাকর্ষক ও অনায়িক। রং খুব হাল্কা, তবে 
রোদে পোড়া । ভার লম্ঘ! হাক্ষ। রঙের চুল এলো থাকে । তাকে স্বাস্থ্য ও 

শক্তির মূর্ত প্রতীক বলে মনে হ'ল। তখনকার কলেজের ছাত্রদের প্রিয় 
যুবাবাসগুলিতে গরমের ছুটির সময়ে বহিমু'খী ও বাহিরের খোল! বাতাসে 

অত্যন্ত যে সকল বুবতীকে দেখার আশ! করা যাঁয় ঠিক সেইরকমই। 
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টোনি আমাকে খুব সাদরে গ্রহণ করলে । মিসেস মিল্সের কথা 
আমার মুখে শুনেই এটা হ'ল কিম্বা আগে থাকতেই তাকে খবর 

দেওয়া হয়েছিল আগি জানি না। যাই হোক, দেখলাম যে কেছি,জ 
যুব সমিতি সম্বন্ধে সে খুব উৎসাহী । সে বললে ঘে কলেজের এবং 

অন্য সামাজিক যুব প্রতিষ্ঠানগুণির বুদ্ধ-সমস্তা, চাকরী সমস্যা, জাতি- 

বৈষমঃ, সৈনিক বুক্তি, দেশরক্ষা শিক্ষা! এই ধরণের সমস্তা সম্বন্ধে ধারণা 

ও কর্ধ-পদ্চতিকে প্রণালীবদ্ধ করার জন্য ঠিক এই ধরণের সমিতিরই 
একান্ত দরকাঁর। সে আমার কাজে তার প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সমর্থন 

জানালে, বললে যে সমিতি ম্খন বসবে তখন ছাত্র সমিতির প্রতিনিধির! 

তাতে যোগ দেবে। সে আরও জানালে যে তার প্রতিষ্ঠান যে শুধু 

হার্ভার্ড ছাত্রদের নিয়ে তাই নয়, বোস্টন অঞ্চলের মেঘ়েদের কলেজ 

গুলিও তাঁর অন্তর্গত । তার মধ্যে র্যাডক্লিফ ও সিমন্স কলেজও 

অন্যতম । 

আমি পরে লক্ষ্য করেছিলুম থে তার আফিসে আমাদের প্রথম সমিতির 

যে অধিবেশন হ'ত তাতে সে আমাদের কাঙে থেকে আমাদের সমস্ত 

ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাত । কেম্বিজ অঞ্চলের যুবক বুবতীদের 

নেতৃস্থানীয় অন্য যে সব লোকের উপর আমি ভরসা করতে পারি তাদের 

অনেকের নাঁদ সে আমাকে দিয়েছিল । মনে পড়ে, তাদের কেউ কেউ 

অল্প কিছু দিন আনাদের সঙ্গে কাজ করে অবৃশ্ত হয়ে গেল। 

অন্যেরা শেষ অবধি ছিল। যেমন আযালিস সলোমণ্ট, ওয়াই, 

ডবলিউ. সি-এ'র 'একজন যুবনেত্রী, এর! সমস্ত ঝড় ঝঞ্চার মধ্যে আমার 

ডান হাত। তারপর সলোমন ভ্রাতৃদ্বয়, আর্থার ও সিডনি । এদের 

কাছে আনি খুবই কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ পেয়েছিনুম, তবে ভারা 
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যা ভেবেছিল সে ভাবে নয়। এই দুজন আর স্ট্যানলী বীচার আমার 

কৌতুকপ্রদ ভবিম্যুৎ গঠনের জন্য অনেকখানি দায়ী। 

অবশ্থ সকল লোকের সঙ্গেই থে দিসেস, মিলুস, ও তার সহকল্মীদের 

মারফৎ আলাপ হ'ল তা নোটেহ নয় । আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার 

কাজের গোড়ার অনেকে আমার খুব সহায় হবেতিলেন। এবং আমি 

নিজে অনেক সদস্ত যোগান কপি । ভা মধ্যে একজন গর্ভন কেস,। 

আমার শ্ুলের বন্ধু ও মেথি. সম্প্রণায়ের নেতা । মে আমার এত 

অন্রভ্ত ছিল থে আমাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কর! তার পক্ষে অসম্ভব 

হয়েছিল। তাঁর চোখে আমি যতই হে গ্রতিপন্ন হতাম, ততই সে 

নিজেকে অবিশ্বাম করতে স্ুক্ু করত 

কিছুদিনের নধ্যেই স্তাটি মিল্স, আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 
আমাদের বাড়ীতে টেলিফোন ছিল না। তিনি আনার আফিসে ফোন 

করে হার্ভার্ড স্কোরারে একটা বেস্তরতে দুপুর বেলায় খাওয়ার নেমস্তত্ন 

করলেন। তাকে তার আ্ীর মতই ভাল লাগল খদিও তার স্ত্রীর 

মত স্থাচ্ছন্দ্যের কিছু অভাব তার ব্যবহারে । তাঁর তঙ্গীটা আত্ম-সচেতন 

ভাবে কেতাুরস্ত কিস্ত তার বাক্যে কোন আত্মমচেতণ প্রকাশ পেত 

ন|। তার কথাগুলি সামান্য একটু জডানো ছিল, তবে তার কথার 

মধ্য দিয়ে শিক্ষিত ও গুপগ্রাহী বনের পরিচয় পাওয়। যেত। উত্তেজনার 

সময় ব| হাত দিযে কালের এলোমেলে। চুলগুলিকে সরিয়ে দেওয়ার 

একটা অভ্যাস ছিল। 

তার সঙ্গে দেখা হওরার আগেই আমার কর্ম-স্থচীর কতকগুলি 

অন্গুবিধ! বুঝতে পেরেছিলুম কাজেই সেগুলি একজনের সঙ্গে আলো- 
চনার সুযোগ পেয়ে আমি খুশীই হনুম। ন্যাট মিলসের বিশেষত্বই 
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ছিল, সংগঠন প্রণালী । তিনি ঘন্গ কি ভাবে চলে তা বেশ জানতেন 

এবং তার সমস্ত জটলত1 ও স্থম্মতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 

তিনি তাঁর মাঁজ্জিত শুতে বলতে লাগলেন প্রথমেই সাময়িক একটি 

গঠন সমিত্তি করা দরকার । জন বারো সকল রকমের লোক নিলেই 

চলবে। অবশ্য আপনার কদেকজন পৃষ্ঠনোষক দরকার, আমি ভার 

কয়েক জনের নান দিতে পারি।” 

“তারা কি করসেন ৮" আদি জিজ্ঞাস! করলুম । 

“প্রথমতঃ আননাঁকে তারা তাদের ব্যকিগত সমর্গন দেবেন তারপর 

হয়ত যে সব প্রতভিটানের সঙ্গে তারা জভিত তাদের সমর্থনও দেবেন । 

ত] ছাড়া ধারা আপন।কে বা গঠন সমিতির অন্যান্য তরুণ সভ্যদের 

চেনেন না তাদের কাছে গরি5 করার ভার নিতে পারবেন। তার! 

আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আনবেন পরিণত স্থিতিশীলতা ; আর খখন চাঁদ! 

তোল,'র দরকার হনে তখন তাদের কাছে মূলাবাশ সাহায্য পাওয়া 

বানে। তারপর আপনাদের নীতি স্থির করার কাজেও তাদের কাছে 

বুদ্ধি পাওর। বাবে । এই জন্যই আনর| সংগঠন কাজের সকল স্তরেই 
স্থানীর, প্রাদেশিক ব! জাতীর কতকগুলি পৃষ্ঠপোষক পাবার চেষ্টা করি।”। 

এরপর টোনি গ্রসেরন আফিসে গঠন সমিতির কয়েকটি অধিবেশন 

হল তাতে মানি সাময়িক ভানে সভাপতি নির্বাচিত হলাম । এই সব 

অধিবেশনে যার! আনত "তাদের অধিকাংশই অকেজো । এসব কাজে 
এই রকমই ভঘ, খারা আগে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কঠিন শক্তি 
কেন্দ্র গড়ে ওঠে । এ ক্ষেত্রেও তাই হল। প্রাথমিক অধিবেশনগুলি 

থেকে আর্থার ৪ সিডনি সলোমন ও স্ট্যানলি বীচারের প্রভাব বেশ স্প্ঁ 

হয়ে উঠল | ভাইরের ছুলনায় গিভের বেশ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। 
আর্থার বে, ছটকটে। "তার চঞ্চল চোখ সব| সর্দ্বদ1 নৃতন ভাবের 
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আলোতে দীপ্যমান এবং কাছিহের সমস্ত বস্তু সম্ঘন্গে সর্বাদ 

সজাগ । সেভাব গোপনে অভ্যস্ত কুশলী ব্যক্তি । বিড লম্বা! চওড়া, 

বুদ্ধি একটু মাটো কিন্ত খুব কঠিন প্রিশ্রমী। থে তার ভাইগের দ্বারা 
নির্দিষ্ট পথে দুতার সঙ্গে চলত। ট্রযান বীচার একজন মুগ্তি যোদ্ধ!। 
তার মাংসপেশী বল আর সে হুক্মত।র শর পারত না। এই তিনজনকে 

দিয়ে এমন কাজ নেই যা! আমি করাতে পারতাম না। তাঁদের আমি থশ 

মাস্কোটিয়ার্স বলতাম, কোন বীরত্বস্ছচক সৌজন্যে জন্য নয়। তাদের 

পরস্পরের এক্যের জন্য । তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়োগে তাদের 

তিনজনের ব্যক্ভিত্ব পরস্পরের গোষবতা করত । আমাদের প্রতিষ্ঠানের 

তারাই ছিল আসল সংঘোক্তা । 

নভেম্বর মাসে না প্রা একশত কেলি প্রতিষ্ঠানের কাছে 

আমাদের পূর্ণ সদিতিণ নিমন্ত্রণ "াঠালাম। আমা: তিন সহকন্মী প্রা 
তিন পুষ্ঠা চিঠিতে আনার স্বাক্ষর নিংলন। ত লু হ্ে আমাদের সকল 
রকন সমস্যারই উল্লেখ ছিল | সবচে, বড সস্তা অবশ্য দ্ধ । আমাদের 
চিঠিতে আমরা দেখালাম থে সাম্ছতিন্, শি।এচানে ঞসিডেপ্ট রকতভেন্টকে 

যে ভোট দেওয়। হয়েছিল তা" শুধু উল শাস্তি গ'তিগ্াব সঙ্কল্পের জন্য 

কিন্ত তিনি নির্বাচনের পরে দেশকে চুদ্বের পথে টেনে শিয়ে চলেছেন। 

চিঠিটির মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক কর্তবোর আইনটির আলোচনা 
ছিল। যেসব লোককে এইভাবে বাধা করে সৈন্দলে নেওয়া হচ্ছে 
তাদের যাতে সামাজিক ভাবে সাহাণ্য করা খায়, তার প্রণালী নির্দেশ 
করা ছিল। যথা তাদের বিদায় স্গপ্ূনার ব্যবস্থা করা. শিক্ষাশিবিরে 
তাদের সঙ্গে দেশের লোকঞ্মত ও ঘটনাবলী নিয়ে পজ ব্যবহার করা আর 

তাদের যাতে সুবিধা হয় সেই ভাবের আইন পাণ্রর চেষ্টা করা। 
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& চিঠিতে ছু একটা বিষয় ছিল যার সঙ্গে আমি একমত হতে 

পারিনি। 

একটা আনার মনে গডছ্ে, সেটি থেন মলে হচ্ছে যে বাধ্য সৈম্গুলি 

যাতে ঘন ঘন ছুটি গায় তাঁর ভন্যা পালিশ | আমার মনে হল যারা 

যুদ্ধে খাবে, হানে ছুটি ভাগ করার থেশুক শিক্ষাই বেশী দরকার । যাই 

হোক এটা একটা সামালা মতভেদ, আর চিত্টিগুলি ঘখন ছাপাই হয়ে 
ঙ লে এন ন ক চি কথ ্ ৮ ৯ জ ০৮ 

গেছে, তখন মামি আদার আস্ত জাল দিলেন না। 

ছুই সপ্াহ শাদে একটি সাকুলাতে আমরা প্রথম অধিবেশনেন দিন 

১৯৪০ সালেক ৬ ডিল হাস কন, | আমার পপন 2১৭ 

বেশ তাহা কল (পল্তুত | »ঙহাতদত ঠা হাল চোহতি রদ টি 

পোষক জুটুলা | ভান অক কার্টুলি হ!থার, পেপ্ট দে? ও সেন্ট 

রী রা সারারাত টা এ পাব 
মাইকেল “চল জা বে প৮হস শ্থথ আাশল।প্র হুনগহল জান 

রি 1 ৭ টে ০৯ ০০ ৮ »1577172 কলিন্স, ডাঃ আলার্ট ভিফেনবাক্, পোলা ফণ্মেত রঃ ওয়ানার ভাগ, 
- ০০১3 ঘটি. ৮, 

নিম ওঘিল কাই এসত ডা; ভাগ হহঈকল।  এ্পা সকলেই 
নিব এ 

দিতিল প্রহিশিধিতা এসেছিলেন 

সদস্য সংখ্যার দিক দিয়ে এগ খুবই ক তকাধ্যতার পতিচর বলে ধারণ 
হাল। কেঞিজে কানিচরি শিক্ষা অন্দে একটা পিএ দাখিল করলে 

আর্থার দুলাম্ন। আ7চনাকে সে নিযন্ত্রি5 কবত লাগল । সব ছেয়ে 

গুরতৃপূর্ণ বক্তৃতা] কেল।ন জন। নয গিলুদ আনতে পারলেন না, তার 

বদলে তার প্রা এলেন। হার বন্তাহা শেষ হলে আনহা বাপাভাযূলক 

সৈনিক বুন্থি, মৈশিক হীবনে ও সাদাজিক ভীবলে নর্ণ-বৈং বদ্য ও আরও 

এ প্রকার বিষরে 'মালোচন! কল্লান। 
আগে থাকতে কাধ্যক্রম এমন ভাবে গুনিদ্দি্ট করা ছিল থে 
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নির্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠল না । কেবে আমার নন্ম প্রস্তাব করলে 
মনে নেই তবে আমার সভ'পতিত্বে মনোনরন সকলেই মেনে নিলেন ও 
আমি নির্বাচিত হবে গেলাম । আ্যালিস সগ্েমন্ট ধগবেই সম্পাদিক। 
ও কেবাধাক্ষ পদে নিদুক্ত ভ'লেন। মাকেটিয়।সর্দেরও তাদের কঠিন 
পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার মিলল । তারা তিন জুনেই পরিচালক নিধুক্ত 
হলেন। পুর্ণ সদিতির অচিবেশনেব দিন পাণ্য হ'ল প্রতি মাদের প্রথম 
শুক্রবার আর পরিচালকপণ প্রতি পবিবাঁর আমাক বাঁপাঁ; দিলিত হ.বন 
ব'লে স্থির ভ'ল। 

আমর। অনেক রুকন দু আন্দোলন চালু করত 1 মঙ্গে সঙ্গে গোল: 

মালেরও স্য্টি হ'ল। প্রুথন গোলষোপের স্থগি হাল আট সলোননের 

প্রিয় বিষর কারিগরি শিক্ষা নিয়ে। আমাদের সংগঠন ঘুগে অনেক 

চি ও *চার পঠিকা আমার নামে রচিত হওয়া পর আমাক কাছে 
দত্তখতের জন্য উপস্থিত করা হাত । কিস্ত একট! বাগাবে আঘদাকে 

একেবারেই এডিযে খাওয়া হ'ল। 
বিষয়] ভ'ল জাতীয় ঘুব পরিচালনার কারিগরি প্রকল্প যা ফেডারেল 

সরকারের টাকায় চালু হয়েছিল । এউ রকম অন্ুশান কর! হয়েছিল থে 

কেছিজ স্কুল সমশ্তি' ঘুবক'দর সামরিক খুচরা "াধে স্থযোগ দেওয়ার 

জন্য সরকারী অর্থ সাহাধ্য পাওয়া সর্ডেও, এই কাধ্য স্বস্টির যথেষ্ট স্যোগ 

নিচ্ছে না। একদিন আমি আশ্ঙ্ার রণাম ষে সভাণতি হিসাবে আমার 

্বাক্ষ' রত প্রা হাজারখানি পুস্তিকা কেখিজ ইমোগ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে 
আমাদের শহরে বি কর! হয়েছে। তাতে ব.] হচ্ছে থে মেয়রের কাছে 
দরখাস্ত দেওয়৷ হোক এং জাতীয় প'রচালনার কাধ্ণস্থচী চালু করার 
জন্য সাধারণ খ্তি্কের স্থত্রপাত কর! হোক্। 

আমার স্বাক্ষরে পুশ্তিকাগুপি ছাপা হ'ল, অথচ আমি জানি না, এতে 
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আমি অত্যন্ত বিন্মিত হ'লাম। যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিবেকের অভাব 

লক্ষি £ হচ্ছে বলে আম'র মনে হ'ল, আঁর ভাগাড় সদস্যরা আমার উপর যে 

যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তাঁর উপর এটা নির্লজ্জ অনধিক'র আক্রমণ। যাই 

হোক, কার্য্যস্ীর মধ্যে যে ভালটুকু গুল সেটুকু আমি বুঝতে পারলাম। 
আম'র নিজেরও অল্পন্ফসী লোকদের আংশিক কাজ দেওয়া! সধ্ুষ্ধে 

যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। আমার সহকন্দীদের উতলা ও স্বাধীন চিন্তার 

মর্ধ্যাদা না দিয়ে পালাম না। তাছাড়া এই আন্দোলনে ফলও পাওয়া 

গেল। স্ুুল সহিতি ছেলেদের চাকরী ঘোগাড় করতে সাহাধ্য করার 

কন্য জানীয় হর গচালকদের কো্ঘ জে একটা কেন্ত্র খুললেন। এটা 
আমাদের যব সনিভিত প্রথম সার্থকতা এসং তা খ্ববাঁব গন্য যে 

কৌশল অনূলঙ্গন করা ভঞচেপুল, সেটাকে আর ধর্তব্যের মধো আনলাম 

লা। 

তবে ব্যাপন্টীতে আছি একট বিচলিত ভালা এবং গকে সাবধানে 

চলার সম্ঘল্প করলান। ভাঁদাব আনেকগুলি বন্ধু যারা কেন্বিভ শহরের 

সন্ত্রাথ ও নিচাবান এপ্বগী, আহছেকে ও 'আনাদ ধুব মততিকে পু সমর্থন 

করতেন--আন।র প্রহান দায়িত্ব তাদের উদর । গর্রিচালক সমিতির 

সভাপন্তি হিসাবে 'আনাদ পথম কর্তব্য ঠিল দেখা থে সদতির শীতি ও 

পদ্ধতি সভ্যদ্রে নিযন্তরতেরে বাহিরে শাখায় । 

কিন্ত পরিগালক সমিঠিল এক সভার বোঝ| গেল মে জিনিষটা কচ 

কঠিন। 
সেদিন আ'লিস সলোচণ্ট উ“স্মিত ডিল না। সলোমন ভ্রাতৃঘয়, 

যান শীচান আর "মাটি উপস্থিত আমাদের গেদিনতার সভায় প্রধান 

আলোচ্য ছি ফে শিত £ক্ষকে সাদিক লাহাব্য দেওয়া স্গনে আমাদের 

সমিতির সিদ্ধান্ত সধ্ুদ্ধে আমেরিক|ন খুব কংগ্রেসে একটা রিপোর্ট দাখিল 
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করা। এ সমন্তা মিটে গেছে বহুদিন। কিন্ত আমার তিনজন সহকল্মীর 

সঙ্গে আমার সম্পর্কের উপর এই ঘটনার প্রভাব অনেকদিন অবধি ছিল। 

এতদিন থাকবে তা” আমি ভাবিনি । 

বিষয়টি ঘখন উত্থাপিত হ'ল তখন সলোমনর। ও বঁচার তাদের মত 

পরিফার করলে। তারা তিনজনেই আমার মতের বিরোধী । তারা 
ব্রিটেনকে কোনরকম সামরিক সাহাস্য দেওয়ার বিরোধী । আমার মৃত 

উদ্টোৌ। আমার বিশ্বাস ছিল ব্রিটেন ও তার মির-শক্তিদের সাহায্য করা 

একান্ত প্রয়োজন । 
আখি বললাম' “দেখ, আমি তোদাদের কথা বুঝি এবং তোমাদের ও 

মত পোষণ করার অধিকার আছে । কিন্ত মনে আছে? দশ দিন আগে 

আমাদের সমিতির এক অধিবেশন হয়ে গেছে এবং তাতে বেশীর ভাগ 

লোকের মত'**" 

বীচার টেঁচিয়ে উঠল, “পাগল !" সে খেন গঞ্ন। মেরে আমাকে বসিয়ে 

দিতে চার । চেঁচামেচিতে মেনে নেবার মত আমার মনের অবস্থা নয়। 

আমি দাড়িয়ে উঠে বললাম, “সমিতির সভাপতি হিসাবে আমার অন্য 

কোন উপার নেই--.* 
“বস, বস", বলে বীচার ঝুঁকে পন্ডে আমাকে এমন একটা ধাক্কা 

দিলে, যার ফলে তাঁল সামলাতে না পেন্পে বসে পডলুম। আমি 

সামলে নেবার আগেই পে বললে, “দেখ, আমেরিকান যুব কংগ্রেস 

স্বিরকরেই ফেলেছে যে তারা অগ্রসর হবে। কাজেই তাদের সম্পূর্ণ 

সমর্থন কর! ছাড়া আমাদের উপায় নেই 1” 

আমি উত্তর দিলুম, “তুমি গোলমাল করে ফেলছ। আমরা যুব- 

কংগ্রেসের সঙ্গে রীতিমত ভাবে সংশ্লিষ্ট নই |" 

“কিন্ত মামরা সেখানে প্রতিনিধি পাঠাই, নয় কি? 
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“তা ঠিক! কিন্ত তাই বলে তাঁরা যা করবে, আমাদেরও তাই 
করতে হবে তার কোন মানে নেই। তাছাড়া আমাদের সাধারণ 

সদন্তর! একদিকে ভোট দেবে আর আমরা আর একদিকে ভোট দেব 

এ ঠিক গণতান্ত্রিকও নয়।” 
আর্ট সলোমন মাঝখানে বলে উঠল, “আমরা নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক 

পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি।” সে একবার আমার দিকে, একবার বীচারের 

দিকে চাইতে লাগল। সে একটু উত্তেজিত ভাবে কথ! বললেও তার 
উদ্দেশ্ত ছিল একট] মধ্য-পন্থা নেওয়া । আমিও বাড়াবাড়ি করার পক্ষপাতি 

ছিলাম না। মে যদি যুক্তি দিয়ে মিটমাট করিয়ে দিতে পারত ভালই। 
সে আবার বলতে লাগল, “বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমর! সদস্তদের 

ভোট অন্থ্খাঁীই কাজ করব । এ ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। গত অধিবেশনে 

অনেক সভ্যই অন্থপস্থিত ছিল। তাশ্ছাড়া তারা সমস্ত ঘটনাগুলি তাল 

করে ভেবে দেখার সময় পায়নি। আমার নিশ্চিত 'বশ্বাস যে তার! যদি 

সমস্ত ঘটনাগুলি জানবার সুযোগ পেত এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করার 

সময় পেত ত আমরা যে রকম তোট দিচ্ছি সেই রকমই ভোট দিত |» 

আমি তখনকার কথা ভাবছিলুম না। ও সম্বন্ধে কোন 

কথাতেই আমার মত বদলাবে না, তা আমি জানতুম। তাঁাডা এই 
ব্যাপারে যে সব বুকস তর্কের স্টি এই তিনজন করছিল তাতে আমার 

অবস্থাট! কি রকম হাস্তাম্পদ হবে তেবে আমি হতভম্ব হয়ে পড়নুম। 

বুঝলান যে আমারও মন যেমন স্থির হরেছে তাদেরও মন তেমনি স্থির 
হয়েছে; আর আমরা এখন উদ্টে। দিকে । এ ব্যাপার সতা করে 

মীমাংসা! হবে না । কিন্তু ষেট। আমাকে সবচেয়ে অবাক করছিল সেটা 

সমিতির কাজের গুশৃঙ্খল পরিচালন সম্বন্ধে ওদের মনোভাব। 

সিড হাসতে হাসতে বললে, “যাই হোক্, জাতীয় সমিতি ওয়াশিংটনে 
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বসছে। তার! সব জিনিষটা! ভাল করে বুঝেছে এবং কি করতে হবে তা 
আমাদের চেয়ে তাল করে জানে । তারা! যখন কাধ্যক্ষেতে রফেছে তখন 

একটা উচিত সিদ্ধান্তে পৌছতে তাদের যত সুবিধা এত আর কার? 
তাছা'ড়া ম্যাসাটুসেট জ ঘুব সমিতি, যার থেকে আমাদের উদ্ভব, তারাও 

এই সিদ্ধীস্ত অনুমোদন করে ফেলেছে । এখন আমরা কিভাঁবে দল-ছাড়। 

হ'ব? বর্তমান আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পণ্বে হার্ধ, আর কিছু নয়।” 

তাঁর যুক্তিতে আমার মস্তিষ্কের এক কোণ হঠাৎ আলোকিত হয়ে 

উঠল । এই ধরনের যুক্তিকে কি বলে? কমিউনিষ্টর! এর নাম দিয়েছে 

কেন্দ্রানহ্ুগ গণতন্ত্র। নেতারা এক একট! সমস্তা সম্বন্ধে একট! নীতি ঠিক 
করেন, তারপর যথারীতি সেই নীতি নীচের দিকে চালিয়ে দেন জনসাধা- 

রণের কাছে। তারা তার সঙ্গে যথাকর্তব্য একমত হয়, তাঁর উপর ধোবি 

ছাঁপ দিয়ে যথাক্রমে উপরের স্তরে পাঠিরে দেয়। তখন উপরের নেতার! 
তাকে জনসাধারণের ইচ্ছা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কমিউনিষ্ট 

গণতন্ত্র এই রকমই । 
আমার মনে সত্য উপলব্ধি হল, তিক্ত সত্য। আমার সনোহ ও 

সমস্তার সমাধান হবে গেল। আমি জালে পড়েছি, বেশ কৌশলে ফেল! 
জাল। কেছ্ি'জ ধুব সমিতির প্রতিষ্ঠাতাঁদের অন্যতম, তার সতাপতি, 
এমন কি সমিতি পধ্যস্ত--কগেকজন গ৭ পরিচালকের নীতি ও পদ্ধতির 

একট মুখোশ মাত্র । 

আমি গভীর নৈরাশ্তে সভা ত্যাগ করলাম। আযালিস সলোমপ্ট 

থাকলেও তোটে ৩-_-২ ভাবে আমার পরাজয় স্নিশ্চিত। এ অবস্থা 

থেকে বেরিয়ে আসার হয়ত কোন উপায় ছিল, কিন্ত তখন আমার কিছু 
নজরে পড়েনি। অমি এটা বুঝলাম যে আমাকে একটা কিছু করতে 

হবে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি ঝৌকের থাথায় কিছু করে বসিনি। 
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আমি সমন্তাটা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম । কারুকে কিছু বললাম 
না। এমন কি ইভাঁকেও নয়। একে সে ছোট বাচ্চা নিয়ে বিব্রত ছিল, 
তাছাড়া যুব সমিতির ব্যাপারে তার উৎসাহও ছিল ন1। 

আমি জানতুম যে যে সকল বন্ধু আমার আহ্বানে সমিতিতে যোগ 

দিয়েছে, তারা তাদের সভাপতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জানলে অবাক 

হবে। আমিকি তাদের কাছে সব কথা বলব? তা" হলে কিন্তু যুব- 

সমিতির পঞ্চত্ব অবশ্ঠভাবী. এতদিনকাঁর সব কাজ পণড। আমিকি 

সমস্ত ঘটনাট। বর্তমান সমস্যার উপর ভিত্তি করে সাধারণে প্রকাশ করে 

দেব? আমার লোক জানাজানির কেলে্কারীতে সাধ ছিল না। আমি 

অবস্ত পদত্যাগ করন্ছে পারতাষ। বীচার সে কথা স্পষ্টই আমাকে 
জানিয়েছিল। কিন্ত ভাতে সমস্যার কোন সমাধান হ'ত না। বীচার 

ও সলোমনর! সমিতির কাক চালিয়ে ষেত হয়ত অন্ত কোন অজ্ঞাত 

নেতার সাহায্যে। আমি শুধু বদনামের ভাগী হ'ভাম। 

আমি দিনরাত্রি সংস্াটার কথা ভাবতে লাগলাম । ঘুব সমিতির 

উদ্বত্তন ও আমার তিনজন প্রতিযোগীর সঙ্গে আনার সম্বন্বের কথা 

পুজ্যান্পুঙ্রূপে ভাবতে লাগলাম । 
আমি ঘুমুতে পারতাম না। একনার ভাবি বোষ্টন পুলিসের 

কাছে যাই, তখনি মনে হয় তার! হয়ত আমাকে পাগল বলে উড়িয়ে 

দেবে। কেন ন| ধরতে গেলে কোন আইনভঙ্গই করা হয় নি। তখন 

আমার মনে পড়ল যে সেপ্টেম্বর মাসে বোষ্টনে আমেরিকান লিজনের 

যে জাতীয় অধিবেশন হয়েছিল, তাঁতে জে. ই. হুভার সকল প্রকার 

বিজাতীয় রাষ্ট্রনীতিবাদকে আক্রমণ করে বলেছিলেন থে যুক্তরাষ্ট্রে 

বিদেশী শক্তির চরের। কাঁজ করছে। তিনি অনাবগ্তক উত্তেজনার, 

বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে জাতীয় সংরক্ষণের পরিপন্থী 
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কিছু জানতে পারলে লোকে যেন এফ. বি. আই-তে সেকথা জানিয়ে 
দেন, যাতে জিনিষটার যথারীতি তদন্ত হতে পারে। 

আমি বিছ্বানার পাঁশে একটা টিমা আলো জ্বেলে টেলিফোন বইটা 

দেখতে লাগলাম। অনেক কষ্টে বইয়ের মলাটে নম্বরটা পেলাম । 
ইভ! ঘুমের ঘোরে জিজ্ঞাসা করলে, “কি হয়েছে ?” আদি ঠিকানা! 
তাল করে দেখে নিরে বললাম, “কিছু নয়।” তারপর আলে! নিভিয়ে 

ঘুমালাম। 

আমি ধখন সেখানে যাবার জন্য বেরুলাম তখন সমুদ্রের ঠা 

হাওয়া বইছে। আমি যদিও সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি সোজা 
সেদিকে যেতে লাগলাম, কিন্ত ভিতরে ভিতরে কেমন ভয় হতে লাগল। 

বড় আফিদ বাড়িটির বারান্দা বেশ গরম। বাইরের একটা বড় 
বোর্ডে দেখতে পেলাম ফেডারেল ব্যুরো! অব ইনভেষ্টিগেশন, ১০১৪নং 
কামর।। লিফটে চড়ে দশ তলায় উঠলাম । 

সামনেই এক অত্যর্থনাকারিণীকে দেখলুম বসে আছে, তার পাশেই 
সুইচ বোর্ডটা। সে হেসে জিজ্ঞাস! করলে, "আপনার জন্য কি করতে 

পারি ?” 
আমি কি যে বলব ভেবে পেলুম না । আমতা আমতা! করে বললুম, 

“আমি আপনাদের একজন এজেপ্টকে চাই” । এফ বি. আই-এর কোন 

এজেপ্ট আছে কি ন| জানতাম না, তবু মেয়েটি দেখলাম আশ্চর্য্য 

হ'ল না। দেখে খানিকটা ভরস] হ'ল। 

জিজ্ঞাসা করলে, “বিশেষ কাউকে চাই ?” আমি ঘাড় নাড়লাম। 

“আপনার নাম কি?” 

“ছাঁবার্ট ফিলবিক |” 
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“কোথায় থাকেন ?' 

“কেন্বিভে ।? 

'বস্থুন আমি এখনই একজনকে ডেকে দিচ্ছি" 

আসি ধষ্ভবাদ জানিরে দোরেপ কাছে বসলুম। এজেপ্টকে কি 
বলৰ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুন। ভাবপুম, আমাকে যেন সেই 

ওয়েটং ক্রমে সব কথা শ। বণতে হর । আচ্চা, কিভাবে কথাটা আরম 

করা বাবে? এজেন্ট হত এসেই বলে বপনেন, “কি করতে হবে 

বলুনতো], মিঃ ফিলবিক 2 ভারপ্ সেখানে জাডি ॥ই হয়ত আমার 

কথাটা শুনতে চীইবেন। ত!কে একটু আড়ালে ডেকে এনে কথাটা 

বলতে চাইন কি ?"**একটু পরেই দেখলুম মেয়েটি ভেতর থেকে বাইরের 
ঘিকে আমছে, একটা আতহ্ক যেন আমায় মুহুর্তেকের জন্য অবশ ক'রে 

ফেললে! । খেয়েটি পি২নে একটি লোক। তিনি সামান্ত একটু 
হেসে আমাকে ভিশত্রে যেতে ইঙ্গিত করলেন । 

আন:1 অনেকগুলি বারান্দার মোড ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট আপিস- 

ঘরের লবা সরি অতিক্রম করে এরকম একট! ঘরেই ঢুকে পড়লুম। 
আমার সঙ্গের ভদ্রুলোকটি শিঃশব্দে দরজ। বন্ধ করে দিলেন। তারপর 

আমাকে একটা চেরারে বসতে ইঙ্গিত করে কথাবার্ত। সুক্ষ করলেন, 
নিজের কে!ন পরিচন দিলেন না। 

“আপনি কেপি।জে থাকেন 2” একটু হাফ ছেড়ে বাচলুম | 

“আলে হ্যা, আমি আর আশার স্ত্রী বছর খানেক হ'ল ওখানে 

উঠে গেছি।” 

তিনি আমাকে নিঃশব্দে দেখতে লাগলেন, টেবিলের উপর আমার 

ব্রীফ কেস, আমার আকিসের কাপড়-চোপড় সব দিকেই নজর পড়ল। 

জিজ্ঞাসা করলেন, “বোষ্টনে কাজ কর] ছয় ?” 
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“আজ্ডে হ্যা, মানে কেদ্িজেই। আমি-_আনি বিজ্ঞাপনের ব্যবসা 
করি।” 

“আপনার জন্য আমাঁদের করার মত কিছু আছে কি, মিঃ ফিলত্রিক ? 
সংক্ষেপে বলেন ত ভাল হয়। ব্যাপারটা কি আপনার ব্যবসায় 

সংক্রান্ত?” 

“আজ্ঞে না, এট! ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে আমার মনে হয় এতে 

সাধারণেরও সম্পর্ক আছে। আমি একটা পরামর্শ চাই।” 

তিনি আবার একটু ক্ষীণ ভাবে হাসলেন, বললেন, “আমরা ঠিক 
পরামর্শ দিই না। যাই হোক, গোড়া থেকে স্থুর করুন। বাঢচছিলেন 
ন| যে এট| সাধারণের ব্যাপার ?” 

“দেখুন আমি কেম্বিজ ইয়ুথ কাউন্সিল নামে এক যুব-প্রতিষ্ঠানের 

সভাপতি । এটি একটি তন্লণ নেতাদের দল-_খার! সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে 

বেশ খানিকট। মাথ! ঘামান। আমার বিশ্বাস আপনি হয়ত একে আলোঁচনী 

সভা বলবেন। আমি এর সভাপতি, কিন্তু এর ভেতরে কি হচ্ছে সব 

ব্যাপার আমি জানতে পারি না।” 

তিনি মাখা! নেড়ে আমাকে উৎসাহিত করলেন। আমি কাউন্সিলের 

নীতি, সদস্য সংখ্যা, তার অন্যান্য কমিবৃন্দ ও পৃষ্ঠ-পোষকদের বর্ণনা 
দিলুম। আমি লক্ষ্য করলুম, তার কৌতুহল বেড়ে যাচ্ছে, হাত চাপা 
দিয়ে একটা কাগজের উপর মাঝে মাঝে যেন কি টুকেও নিচ্ছেন। তিনি 
মধ্যে মধ্যে আমাকে বাধা! দ্রিয়ে ছোট ছোট অথচ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করতে লাগলেন, কোনও নাম আবার বলতে বললেন, কোনটার বা 

বানান জিজ্ঞাসা করলেন। 

আমি কি ভাবে কাউন্সিলের সম্বন্ধে উৎসাহিত হলুম, কি ভাবে তার 

কাজ সুরু করনুম,কি তবে অন্তেরা আমাকে সাহায্য করলে, তার 
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বিশদ বর্ণনা করলুম। তীর উৎসাহে আমি কিছুই অব্যক্ত রাখলুম না। 
বলতে বলতে আমি আরও জে।র পেলুম, বিশেষ করে যখন দেখলুম যে 
আমার গল্পের প্রত্যেকটি ঘটনাই তিনি যনোধোগ দিয়ে শুনছেন, আমিও 

উৎসাহিত হলুন। এটুকু অন্ততঃ বুঝলুম যে আনার কথায় তিনি বেশ 
গুরুত্ব দিচ্ডেন। আমি কি ভাবে দলের লোক-দেখানো নেত। হয়ে 

আহি আমার সন্মতি ন। নিদে কি ভাবে আমার ও অন্যান্য সভ্যদের 

সভ্যিক।রের বিশ্বাসের বিরোধী «তামতও অ।মারই নাম দিয়ে কাউন্সিলের 
মতামত ব'লে জনসাপারণেব মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়, সে সব কথাও 

আমি বলবুম। শেষে কি ভাবে ্র্যান বীচার এবং আর্ট ও সিড, 

সলোমনের সঙ্গে আমার প্রায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছিল, তাও বর্ণনা 

আমার কথ! থামলে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “তা, 
আঁমরা এর কি করতে পারিঃ ফেডারেল আইন কিছু ভঙ্গ করা হযেছে 
কি বাত্ডে এফ. বি. আই হাত দিতে পারে ?” 

“আদি যতদুর জানি তা কিছু হয় নি।” 

তিনি একটু ভ্রু কুঞ্চিত করলেন, তারপর বললেন, “আপনার সন্দেহ 

হয় যে আপনার প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিষ্টর। দখল করেছে । এই ত? 

(কিছু প্রমাণ আছে ?" 

“ন|, আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই । আমি ভাবছি হয়ত অন্য 

লোকেরও এ রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে । আনি ঠিক করতে 

পারছিলুম ন|, পদত্যাগ করব, কি সমস্ত ঘটন! সাধারণে প্রকাঁশ করে 

দেব ।'” 

“আপনি কি এদের সঙ্গে প্রকান্তে ছাড়াছাড়ি করবার পর্য্যায়ে পৌঁছে 
গেছেন? পরিস্থিতিট| কি একেবারেই প্রতিকূল ?” 
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“না, না__ত। নয়।” আমি তার প্রশ্নের ঠিক উদ্দেশ্ঠট! ধরবার চেষ্টা 
করতে লাগলুম, “আমি বলছি না খে, আমাদের বিরোধ মিটমাট হবার 
নয় |” 

তিনি বেশ সংঘত ভাবেই জবাব দিলেন, “মি: ফিলব্বিক, আপাততঃ 
আমাদের করবার মত কিছু আছে বলে শ্রনে হচ্ছে না। অবশ্ত আপনা- 

দের মত নাগরিকদের এসব বিষরে সচেতন দেখলে আমরা খুবই খুশী 
হই। কিন্ত বতক্ষণ না আরও কিছু ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, 
ততক্ষণ এ আমাদের হাতের বাইরে। আমাকে তুল বুঝবেন না। 
আমরা আপনার কথা শোনবার ভন্য সর্সবদ| প্রস্তুত। আপনি যখনই 
আসবেন আনর। খুশী হ'ব, আর আপনাকে সাহায্য করার জন্ত চেষ্টা 

করব। কিন্ত আনরা আইনেরই অঙ্গ, এবং শুধু আইনের ভিভ্িতেই 
আমরা কাজ করতে পারি।” 

“বুঝেছি ।৮ কীফ, কেস ও টুপিটা হাতে নিলুম। আমার সমস্তার 
কোন সমাধাঁনই হ'ল না এবং আমার প্রশ্নের কোন সোছ্জ। উত্তরও 

পেলুম না। তবে আমার কথাগুলে! কিন্ত তিনি বেশ মন দিয়ে শুনেছেন । 

“ধন্যবাদ”, মু্ুকে তাকে বললুন, 'হরতো! আসবে। আবার।” ভর্জ 
লোকটি আমাকে অভ্যর্থনা-কক্ষের দ্বার পর্যন্ত এগিরে দিয়ে গেলেন। 

তার নামটা কিন্ত জিজ্ঞাস কর! হ'ল ন1। 

এই সাক্ষাৎকারের প্র আমার সমস্যা আরও জটিল হ'ল। কেছিজ 
ইয়ুথ কাউন্সিলে এমন মব ঘটনা ঘটতে লাগলে! যে আমার মন অত্যন্ত 
খারাপ হয়ে গেল। মনে হ'ল বের হয়ে যাই এর ভেতর থেকে, বেশ শিক্ষা 

হয়েছে, এইবার পদত্যাগ করে ফেলি। কিন্ত তখনই মনে হ'ল, কাউন্সিলের 
তেতরে থেকে তাকে সাধারণ সভ্যদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে, 

এবং দরকার হলে জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে এর একটা হেস্ত-নেস্ত 
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ক'রে ফেললেই হরত আমি এর কিছুনা রক্ষা করতে পারব। অন্তত 
যার! আমাকে বিশ্বাম করে, যাদের কাছে আমার দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী, 
তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারব। আমি সঙ্কল্প করলুম যে গর্ডন 

কেসের সঙ্গে ব্যপারটা আলোচনা করব। সঙ্গে সঙ্গে এও দৃঢ় স্কলপ 

করলুম যে ন্যাট মিণ্সের সঙ্গে আলোচন। করব না? যে প্রতিষ্ঠান 
থেকে আমাদের উদ্ভুব, ন্যাউ নিল্স সেই ম্যাসাটুসেট স. ধুব সমিতির 
মাইনে-করা কর্তী। আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে আলোচনাই স্বাভাবিক 

ছিল কিন্ত আমি ভুলি নি ষেঞ্ দম্পতিটিই আমাকে কেন্ছিজ ইয়ুথ 
কাউন্সিল সংগঠন করতে নামিরেছিল। 

কিন্তু গর্ভন কেসের সঙ্গে আলোচন। করার সুযোগ পাওয়ার আগেই, 
অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এলেন। আমি 

অভ্যর্থনা কক্ষে গিরে দেখি, সুদর্শন, প্রফুল্ল প্রকৃতির একটি লোক। 

একে আমি আগে কখনও দেখিনি। বললে, “আমার নাম হার্ড লীয়েরী।” 

সাবধানে একট! চামড়ার খাম খুলে দেখিয়ে দিলে যে সে এফ. বি. আই- 
এর লোক। তার মধ্যে বড় বড় করে তার নাম লেখ! ছিল। 

আমি উদ্বিগ্ন ভাবে বললুম, “ও-__তা৷ বেশ, বেশ।” 
“আপনি একট! বিষয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন । আমি আপনার 

সঙ্গে কথা বলতে চাই ।” 
আমি চারিদিকে দেখিয়ে বললুম যে এই ঘিষঞ্জি আফিসের মধ্যে 

নিরিবিলি কথা বলার জারগ! নেই। 
সে বললে, “তাড়াতাড়ি নেই। ধকুন যদি কাল আপনাকে বাড়ীর 

কাছ থেকে তুলে নিয়ে যাই? তখন আমরা কথ! বলার সুযোগ পাব।” 
আমি বললুম, “ম্যাগাজিন গ্রীট ও মেমোরিপ্লাল ড্রাইতের মোড়ে, 

আটটার সময় ।” সে মাথ| নেড়ে কি টুকে নিয়ে পকেটে ফেললে । আমরা 
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করমদ্দিন করনুম। লীয়েরী বললে থে এফ. বি. আইয়ের কোন লোক যে 
আমার সঞ্জে দেখা করতে এসেছিল, একথা কাউকে ন! বলাই ভাল। 

আমি নিজের নীরবত। সন্বদ্ধে তাকে আশ্বস্ত করনুম। 

পরদিন সকালে দশ গিনিট আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌছনুষ, লীয়েরী 
যদি অপেক্ষ। করে এই আশঙ্কা৭। আমি গরম হবার জন্ত মোড়ে পাইচারী 

করতে লাগলুন আর আমার বাবার দরুণ রেলের ঘড়িট! ঘনঘন বার করে 
দেখতে লাগনুম। এ ঘড়িট! এত ঠিক চলত যে আমি সেকেওু, পর্যস্ত 

সঠিক বলতে পারতুম। আট?] বাজার ঠিক সিকি মিনিট আগে রাস্তায় 
চলতি গাড়ীর শ্রেণী থেকে একখানা গাড়ী বেরিয়ে এসে ফুটপথের ধারে 

দাড়াল। এফ, বি. আইএর কি আশ্চর্য্য সময় জ্ঞান। আমি তেতরে 

চুকে পড়তেই, লীয়েরী ইঞ্জিন বধ করে দিলে । 
“আমর! এখানে একটু কথা৷ কই। তারপর আপনাকে আফিসে 

পৌছে দেব। বড ঠাণ্ডা!” তারপর সে সরাসরি কাজের কথ! পাড়লে, 
“আমি আফিমে আপনার সাক্ষাৎকারের একটা বিবৃতি দেখেছি। সে 

বিষয়ে কিছু করলেন ন! কি?” 

“না| সময়ও পাই নি। আর কি বে করব তাও ঠিক বুঝতে পারছি 
না)” 

“আপনি ত বিবাহিত %” আমি ঘাড় নাডলুম। “আপনার স্ত্রী এ 

ব্যাপারের কিছু জানেন নাকি?" সিটের উপর একটু ঘুরে আমার 

মুখের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। 

“আমি আপনাদের আফিসের এজেণ্ট ভন্্রলোৌককে ছাড়া আর 

কাউকে কিছু বলিনি |” 
সেকিছু বলতে গেল, তারপর থেমে গেল। বোঝা গেল সন্কন্প 

পরিবর্তন করলে। আমি তার প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গী, প্রত্যেক-কথাটি 
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লক্ষ্য করছিনুম। ঠিক বুঝনুম যে সে কিছু একটা বলতে এসেছে কিন্ত 
এখনও পর্য্যস্ত বললে না। 

আমি নীরবতা ভঙ্গ করে বললুম, “আমার স্ত্রী এই প্রতিষ্ঠান বা তার 

সদস্তদের দেখতে পারেন না। সম্প্রতি এর সম্বন্ধে তার সঙ্গে কোন কথাই 
হয়নি ।+ 

“আপনার স্ত্রীর আপত্তিটা কি? মানে এর লোকদের সম্বন্ধে ?” 

“তার একজন বন্ধু তাকে বলেছে যে আমি কমিউনিষ্টের দলের সঙ্গে 

বেড়াচ্ছি। শুধু তাই নর, দ্ল্রে কেউ কেউ আমার বাড়ীতে এসেছিল। 

তাদের তার তেমন পছন্দ হয়নি ।" 
না” 

“অনম্ত, তার মতই ঠিক।” 

“আপনি কি জানেন যে তারা কমিউনিষ্ট ?” লীয়েরী জিজ্ঞেস 

করলো। 

“না, আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই এবং তাঁরা তা বলেওনি 1” 

“স্টো যদি জানতে ইচ্ছা হর তো! ওদের দলটার সঙ্গে থাকলে হয় 

না? দলটার কি যেন নাম ?” 

“কেন্বিজ ইয়ুথ কাউন্সিল ।” 

“ই্যা, এবং ভিতর থেকে বুঝবেন যে তাদের মতলবট! কি?” আমি 

লীয়েরীর মতলবট। ধরতে চেষ্ট করলুম, কিন্ত তাকে সরাসরি কোন কথা 

জিজ্ঞাসা করলুম না ।ম্ঘ এতে এফ. বি. আইএর কি স্বার্থ সেটা স্পষ্টতাবে 
আমাকে বললে না। তবে তাদের কোন স্বার্থ না থাকলে এই শীতের 
সকালে লীয়েরী আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথ! কইতে আসত ন1। 

লীরেরী জিজ্ঞাস! করলে, “কটাঁয় কাজে যেতে চান ?” 

২৮ 



ঘড়িট! বার করে বললুম, “এইবার গেলেই হয়, যদি কিছু মনে না 

করেন।” সে গাড়ীতে স্টার্ট দিলে। 

কিন্ত লীয়েরীর যদি কোন কৌতুহল থাকেও ত সে বিষয়ে খুব 
সচেষ্ট নয় ঃ যতদূর দেখতে পেলুম। যে সব প্রশ্ন করলে সে সবস্থুল 

প্রশ্ন। বিশেষ কোন লোক, বিশেষ কোন বিষয়ে তার কৌতুহল 
দেখা গেল না। সম্ভবতঃ আমি তাঁকে সুযোগ দিলে সে সেদিকে যেত। 

আমি জিজ্ঞাসা করলুমঃ “আপনার মতে আনার কি করা৷ উচিত ?” 

“দেখুন মিঃ ফিলব্বিক, এটা একটা! ব্যক্তিগত মস্তা । এতে আমরা 

সোজান্ুজি মাথা ঘামাঁতে পারব না। আমি শুধু একবার যাঁচিয়ে নিতে 

চাচ্ছিলুম, যে আমরা কোন বিষয়ে খবর নিতে ভূলিনি।” 

আমি নিরাশ হলুম এবং আমার উৎসাহ নিভে এল। তবু এটা 

বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল ন! যে. আনাদের সাক্ষাৎকার বৃথাই হ'ল। 
সে বলে যেতে লাগল, “আমার মত, মানে ব্যক্তিগত মত ষে 

আপনার দলে থাকাই উচিত। দেখতে গেলে আপ্নার অনেক বন্ধু 

এর মধ্যে আছেন। তাদের আপনি (ডোবাতে পারেন না। তার 

চেয়েও বেশী--আপনি আপনার নিজের যুলনীতি বিসজ্জ্ন দিতে 

পারেন না। আপনি যদি ছেডে দেন ত দলটিকে ওদের হাতেই তুলে 
দেবেন। আমার ত ধারণা যে ছারা তাই চার্। তার! চায় যে 

আপনি ইস্তফা দিন।” 
“এই বাঁড়ীটার পরে ছেড়ে দিলেই হবে। এ মৌড়টা ফিরেই আমার 

আফিস।” 

সে বললে, “আমি আবার দেখ করব ।” তাহলে লীয়েরী একেবারে 

আমার সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করে নি -“ইতিমধ্যে আমার নম্বরটা নিয়ে 
রাখুন। যদি কিছু দরকার হয় ত ডাকবেন।” সে আবার গাড়ী 
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থামিয়ে আমার দিকে ফিরলে, “আমার এখনও মনে হয় এসব বিষয়ে 

কারুর সঙ্গে প্রকাশ্ত আলোচন! ন! করাই ভাল। অবশ্ত সেটা সম্পূর্ণ 

আপনার বিচারধ্য। তবে আমাদের সঙ্গে যে কথাবার্তী চালিয়েছেন 

সেটা বলবেন না। তাতে আপনার কোন উপকার হবে না, বরং 

অপকার হ'তে পাবে। আমার মত যে আপনি কেবল চোখ ছুটে! খোলা 

রাখবেন; হত কিছু পেয়ে খাবেন। যদি কোন খবর আপনার 

মনে হয় যে আমাদের জান। উচিত তাহ'লে আমাদের বলে পাঠাবেন ।% 

ইয়ুথ কাউন্সিলে অতঃপর আমি বীচার ও সলোমনদের হাতে 
রাস অনেকখানি আলগ! করে দিলুন। তারাও আমাদের সংগঠন অনেক 

নেপথ্য প্রক্রিয়াতে উজ্জীবিত করতে লাগল । আমি মধ্যে বধ্যে প্রতিবাদ 

করলেও মুখোমুখি ঝগডা বজ্জ'ন করলুম। আনি শীঘ্রই জানতে পারলুম 
যে সাধারণ সদস্তদের অন্ধকারে রাখ! হচ্ছে এবং তারা অন্ধকারে 

থাকবে যদি আমি না মুখ খুলি। আমি দলটির কাঁজে মৌখিক উৎসাহ 
দেখালেও কাজে কিছু করিন। আমি আর লোকজণের সঙ্গে মেলামেশা 

কর! বা বদ্ধুবান্ধবদের আমারে সংঘের বিশেষ অনুষ্ঠানে স্াহাধ্য করতে 

অনুরোধ করা ছেড়ে দিলুম। আমাকে বললে বুঝিয়ে দ্রিতূম যে আমি 

বড় ব্যস্ত। ক্রমশঃ কাউন্সিল সম্বন্ধে লোকের উৎসাহ কমে এল এবং 

প্রথম অধিবেশনে যেরকম ভীড় হয়েছিল পরে আর তা! হ'ল ন|। 

আমার নিজেকে একজন বড়যন্ত্রকারী বলে মনে হতে লাগল। 

যখন আমার বিশেষ বন্ধু, যাদের আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করতে 

পারি, যেমন আালিস সলোমণ্ট ও গর্ভন কেস--আমরা কাউন্সিলের নামে 

যে সব জিনিষ করছিলুম তার বিরোধিতা করত, তখন আমি বড়ই 
উদ্দিপ্ন হতুম। আমি তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে বেতুম এবং কোন কথা প্রকাশ 
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না করে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতুম। নিজেও মনের কথা আমি 
কাউকে বলিনি। 

আমার প্রধান উদ্দেস্ত ছিল আমার কাউন্সিলের মধ্যে কারা কষিউনিস্ট 
জানা এবং সে সম্বন্ধে সাধ্যমত প্রনাণ সংগ্রহ করা । কাজেই এক বিষয়ে 
আমার অবস্থা বদলাইনি। আমি প্রকাশ্তে কমিউনিস্টবিরোধী বলে 
একবারও নিজেকে প্রচার করিনি। ফলে বীচার ও সলোমন ভ্রাতারা 
আমাকে নিজেদের দলের লোক বলে মনে করভ। আমরা অবশ্ত কোন 
কোন বিষয়ে একমত হতুম না। -শামার ছদ্ুবেশট| হঠাৎ বদলাতে পারি 
না৷ ত! তার! খুব প্রিশুম করে আমার খারণ। বদলাপায় চেষ্টা করত আর 

কমিউনিস্ট ও তাদের সহসোগীদলের রাশ খাশি পুস্তিকা আমাকে দিত। 
আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে ঘেগুলি পড়পুম। এই সকল কাগজপত্র 
বাড়ীতে আনলে ইতা অত্যন্ত কুপ্ধ হত। সেগ্ুলে একবার খুলেও 
দেখত না। 

বসন্তের প্রারভে কখন কখন ফেডারেল বুযরো অফ ইনতেগ্িগেশনের 
হার্ড লীয়েরীকে সামান্য সাখান্য খবর গাঠিয়েছি। আমার 
কার্য্যাবলী ও কেধিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের কাধ্যাবণী সন্বদ্ধে মোটামুটি 
খবর চিঠি লিখে জানাতুম। হ্থারন্ডের সঙ্গে দধ্যে মধ্যে দেখাও হয়েছে, 
প্রথমবারের মত সমাবেশে । প্রহ্যেকবার তারই অন্রোধে এই 

সাক্ষাৎকার হ'ত। আমি যে সকল রিপোর্ট দিতুম সে সন্বন্ধে সে আমাকে 

কিছু বলত না। একবারমাত্র গৌণভাবে সেকি ভাবছে সে সম্বন্ধে 
একটু ইঙ্গিত দিয়েছিল। সেটা কতক সতর্কতা স্থচকও বটে। 

সে বললে, “দেখ ফিলব্বিক, আমার মনে হয় যে কতকগুলি লোক 

আছে যার! তোমার নেতৃত্ব করার ক্ষণত। সম্বন্ধে সজাগ, তোমার মাথ। 

আছে তা তারা জানে । তার] হয়ত ভাবে যে তার! তোমাকে কাঁজে 
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লাগাতে পারে। তাই যদি হয় ত তাঁরা তোমার কাঁছে কতকগুলি 
প্রস্তাব করতে পারে ।?? 

“কি রকম প্রস্তাব ?* 

“বিশেষ কিছু নয়”, সে নিরুৎসাহস্থচক ভাবে একবার কাধ-ঝাকানি 

দিলে, তাতে আমার মনে হল যে সে আমাকে যতট1 বলছে তাঁর চেয়ে 

বেশী জানে ঃ “তাঁরা তোমার সাহায্যের জন্য সময় সময় অনুরোধ 

জানাতে পারে, তাদের কোন পরিকল্পনাতে যোগ দিতে বলতে পারে 
বা কোন কাজ করতে বলতে পারে !” 

“কমিউনিষ্ট ?' 
“ঠিক ত। বলতে চাই না। তবে তোমার কাছে লোক আসতে 

পারে। আনার বলার উদ্দেশ্য হচ্চে, তোমার মনের ভাব যাই হোক, 
তাদের প্রত্যাখ্যান ক'র না। অথচ হঠাৎ রাজী হয়ে ব'স না। একটু 
খেলানো! দরকার। বলবে একটু তেবে চিন্তে দেখা উচিত। বুঝেছ ?” 

আমি সন্দিগ্বভাবে ঘাড় নাড়লুম। 

সে বলে যেতে লাগল, "আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে ওরকম 

কিছু হলেই আমাকে সঙ্গে লগে খবর দেবে। প্রথমেই। আমর! 
আলোচন! করে দেখব |” 

আমি এত-অবাক হয়ে গির়েছিলুম যে শুধু “আচ্ছা! তাই হবে, হ্থাল” এ 
ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলুম ন!। এই প্রথম সে আমাকে এ রকম স্পষ্ট 
উপদেশ দিলে, অবশ্ঠ নীরবতার আদেশ ছাড়া । আমার রিপোর্ট দেওয়! 

চলতে থাকবে কি না জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলুম না। আমি 

বুঝতে পেরেছিলুম যে এফ. বি. আই লোকেদের তাড়া লাগানো যায় না। 
তাদের সময় দিতে হয়। আমি তখনও বুঝতে পারি নি লীয়ের! কিসের 

সন্ধানে আছে। কিন্ত আমার মনে পড়ল আমাদের প্রথম সাক্ষাতে 
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সেই এজেপ্ট কি বলেছিল। “আমর আইনের অগ্থ এবং আমাদের 
আইনের ভিত্তিতেই কাজ করতে হয়” এই কথা বলেছিল। ইতিমধ্যে 
তাদের উপর নজর রাখতে হবে, আর অপেক্ষা করতে হবে এই কথাট! 
উহ্য ছিল। 

সেই বছর শীতে ও বসন্তে ইযুগ কাউন্সিল বোস্টন অঞ্চলে শাস্তি 
প্রচেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিছোগ করেছিল । হুদ্ধের বিরুদ্ধে সভার পৃষ্ঠ- 

পোষকতা৷ করা বা সতা করতে পাহাধ্য কর! তাদের কাজ ছিল। আমরা 
হাজার হাজার দরখাস্ত ছ্রেপে চারিদিকে বিলি করতে লাগলুম যাতে 

আশখেরিকার ধুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিরদ্ধে ঘতগুলি সম্ভব লোকের স্বাক্ষর 

গ্রহ করতে পারি। এর অর্থ হ'ল হদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ ও সহাদয় 
বিতৃষ্ণাকে প্রণালীবদ্ধ কর! । 

আমি মনোযোগের সঙ্গে সান্ডে ওয়ার্কার পড়ে প্রচার-প্রণালী লক্ষ্য 
করতুম। শহরের একটি খবরের ক।গজের স্টল থেকে ডেলী ওয়ার্কারও 
নিয়মিত কিনতে লাগলুম। ফলে এ পাক্জিক! খাতে আমার খরচ বেড়ে 
গেল। আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে, কমিউনিস্টরা, আমার 
প্রশ্রয়ে কেছিজ ইয়ু কাউন্সিলের নীতি নিয়ন্ত্রিত করছিল। আমি 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলুম। খখন পারতুম তাদের কাজ নষ্ট করতৃম কর্তব্য 
অবহেলা করে, কিন্ত তাদের কাছে খাঁছে থাকতুঁম কমিউনিস্ট সংস্পর্শের 
প্রমাণের চেষ্টায় । প্রমাণ শীগ গিরই জুটল। 

১৯৪১ সালের ২২শে জুন, রবিবার, জর যথাসময়ে আমাদের কাছে 
পৌছে দিয়ে গেল সান্ডে ওয়ার্কার। তার কলমগুলি প্রথামত গরম গরম 
তাষায় পণ। একটি সম্পাদকীর প্রবন্ধে রাশিয়া ও জার্মানীর সংঘর্ষের 
গুজবকে “সমর বিলাস” বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্ত আমি সেদিকে 

মনোযোগ দিলাম না। কাগজটির বাকী অংশ যুদ্ধবিরোধী, রুজতেপ্ট 
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বিরোধী, দেশরক্ষাবিরোধী, ব্রিটেনকে সাহাধ্য বিরোধী, এবং ধর্মঘটের 

প্রতি সহান্ুভূতিশীল। 

সেইদিন সন্ধ্যাঞই কিন্ত রেডিওতে চিত্তবিভ্রমকারী খবরটি প্রচার হ'ল 

যে হিটলার তাঁর প্যানৎসার বাহিনী দিয়ে তার ভূতপুর্বব মিত্র জোসেফ 
স্টা'লনের বিরুদ্েই ঘৃদ্ধ-ঝটিক। শুরু করেছে । আমি সে রাত্রে বা তার 
কয়েকদিন পরেও আমার কেন্ছিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের মহকম্মীদের কাছে 
কিছু শুনিনি । পরের দিন আমার খনর কাগজের স্টলে -ডেলি ওয়াকার” 

কিনতে পাইনি। খবরের কাগজওয়াল1 বললে, “এখনও বেরোয়নি, 

ওদের রসদ এখনও পাঁয়নি বোধ হয়” ডেল ওয়ার্কারের ২৪শে জুনের 

সংখ্যা আমার হাতে এল ২৫শে বুধবার। 

কাগজখানিতে বড় হরফে শিরোনানা দেওয়া! হয়েছে--"ইউ. এস. এস, 
আর-কে নাৎসী-দুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহাধ্য করো । দুদ্ধবিরোধী দলের 

এই হোল নৃতন আচ্বান। এখনও পর্যন্ত এটা যুদ্ধবিরোধ সংগ্রাম । 
সম্পাঁদকীর প্রবন্ধটি ন[নাভাবে এ কেবেঁকে মুষ্িবোদ্ধার পিছু হটার মত 

ভাষা ব্যবহার করতে লাঁগল। “জার্মান ফ্যাসিম্টরা ও তাদের তাবেদার 

রাষ্টরগুলির এই সশস্ত্র আক্রমণ শান্তি, স্বাধীনতা ও জাতধ স্বতন্ত্র 
মুখ্য প্রতীক সোল্তালিজ মের দেশের বিরুদ্ধে অন্যায়, দগুনীয় আক্রমণ” 
সে প্রবন্ধে বল! হঝেছে। 

এখন বুদ্ধের আহ্বান এলে] উল্টে! দিক থেকে। 

“জার্মানীর ক্যাসিস্ট শাসকদের এই সামরিক অত্যাচার জার্মানীর 
সাধারণ লোকেদের বিরুদ্ধেই । এটা ইউনাইটেড স্টেট সের তথা সমগ্র 
পৃথিবীর জনসাধারণের উপরও আক্রমণ ।” 

ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড স্টেটস তখনও “সাত্রাজ্যবাদী।” তবু দুর 
বদলাতে সুরু হয়েছে । “ভেলী ওরাকার”-এর মতে আমেরিকার জন- 
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সাধারণ--“মজুর, মেহনতী রুষক, নিগ্রো ভনতা. মধাত্ত্ত শেণী” এখন 

নিজের! স্বেচ্ছায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পক্ষ নিচ্চে। মুখ্য সম্পাদকীয় 

প্রবন্ধে প্রস্তাব করা হয়েছে, “হিটলারিজ মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঘকল 

প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীল দল যারা কোন উপায়ে সোবিয়েতের বিরুদ্ধে 

হিটলারী আক্রমণের সহায়তা কদূবে তাঁদের বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ 

ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন করতে হবে, উদ্দেশ্ট সকল 

জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির ভিত্তিতে জনপাঁধারণের শাস্তি।” 

আমি অস্ুস্থ বোধ করতে লাগলুম। কিন্ত ওর মধ্যেও রসের 

উৎস ছিল, সেট! “'ওয়ার্কার*-এর পাঁকাগ্ডলি ভাল করে পডাতে পরিক্ষার 

হয়ে উঠল। এতখাঁনি তালফের্তা কমরেডদের পক্ষেও কঠিন। হলিউড 

চলচ্চিত্র শিল্পকে “সমর বিলাসী'দের হন্ত্ব্ধপে নিন্দা করে একটি বিশেষ 
প্রবন্ধমালার শুরু হয়েছিল, তার প্রথম প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল এ মারাত্মক 

রবিবারে। কিন্ত নত বদলের পরের প্রথম সংখ্যার এ বিষয়ের দ্বিতীয় 

প্রবন্ধটি একেবারে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বের'ল এবং ভটিই শেষ প্রবন্ধ 

বলে ঘোষণা করা হল। 

দলের সংবাদ-বহন-কাপ্রিণী জয় যখন পরবস্তী রবিবারে আমার 

“ওয়ার্কাঁর” নিয়ে এল তখন তার প্রায় কাদ-কাদ অবস্থা। সে বললে, 

“কি ভয়ানক ! আমরা সমস্ত পরিবার প্রায় কেঁদে ফেলেছিলুম খখন এই 

খবর শুনলুম।' 

আমি কাঁগজখাঁনি তাঁর হাত থেকে নিয়ে একট1 চেয়ারের উপর 

ছুঁড়ে ফেলে বলে উঠলুম, “ভয়ঙ্কর, বিশ্রী!” আমারও মনটা খারাপ 

হল, তবে অন্ত কারণে। কমিউনিম্টদলেব এইসব হৈচৈ ভিন্ন ভিন্ন 

লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ বোঝাত। পার্টির মানবতার ছন্মবেশ 

উন্মোচন করার জন্যই আমার কাছে এর তাৎপর্য। অবশ্ঠই এটা 
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খারাপ খবর যে যুদ্ধ ক্রমশঃই বাঁড়ছে এবং দাবাঁনলের মত ছড়িয়ে 
পড়ছে। কিন্ত যেসব আমেরিকান স্বাধীন ও স্বচ্ছ চিন্ত| করতে সক্ষম 

তার! ১৯৩৯ সালের ৩র! সেপ্টেম্বর থেকেই ফুদ্ধট! যে খারাপ তা জানত । 

কমিউনিস্টর! ছাড়। আর কারুর কাছেই--এই প্রথম ছুঃখের কারণ ঘটল 
ন। 

আর আমার কমিউনিস্ট বাঁন্ধবীটি আমার সামনে জলভরা৷ চোখে 
দাড়িয়ে! ঘ্বণার আমি মুখ ফেরালুম। সে আমার ঘনোতাবট1 ঠিক 
ধরতে পারলে ন|। 

সে বললে, “আমার মনে হয় ওরা কখনই হিটলারকে বিশ্বাস 

করে নি। স্টালিন শুধু মাক্রমণের সময় পাবার জন্য সন্ধি করেছিলেন। 

তিনি জানতেন খে এ ঘটবেই।” 
ও! নতুন আলোক ! “আত্মরক্ষা! !” “আমরা বরাবরই জানতুম”-_ 

আমি জয়ের দিকে চেয়ে দেখতে পারলুম না। সে সময় আমার আর 

তাদের “পাখী” হবার ভান করারও ইচ্ছা ছিল না। আমি জানতুম 

যে মুখ খুললে এমন সব কথ বলে ফেলব যা না বলাই ভাল। 
অতএব টুপ করে রইনুন। জর তাঁর দলের কাজে বেরিয়ে গেল। 

ইত পাশের ঘর থেকে আক্রোশস্থচক আওয়াজ করছিল শুনতে 
পাচ্ছিলুম । সে এইবার ঘরে ঢুকে আগার মুখোমুখী দাড়াল। 

“হার্ব, তুমি এই সব লোকের সঙ্গে মিশে কেন সময় নষ্ট কর? 
তুমি ওদের কথা শোন কেন? আমি একবার ওই মেয়েটির মুখের 
ওপর দরজা! বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। যত সব জঞ্জাল !” সে ঘ্বণার 

সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশে চেয়ারের উপর বড় বড় শিরোনামাও*ল1 যে 

“ওয়ার্কার”খানা পড়েছিল তার দিকে দেখালে। 

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে তার কাধে হাত দিয়ে বললুম, “ইভা, 
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আমাকে বিশ্বাস কর, আমি কি করছি, তা আমি জানি। আমি ঠিকই 
করছি 1” 

সে আমার হাত সরিয়ে দিলে, “তুমি কি করছ? এসব 

কমিউনিস্টদের সঙ্গে কেন মেশ? বিল বলে ওরা সব কমিউনিস্ট। 

আমরা কনিউনিস্ট নই, হার্ব। আমর! ভদ্রলোক ।” 

অ!মি উত্তর দিলুম, “ইভা, আমি অস্বীকার করতে পারি না, যে 
আমি ওদের সঙ্গে মিশি। কিন্তু একটা জিনিষ মনে রেখো । বিশ্বাস 

কর, আমি ওদের দলে নই। আমি ওদের ছাড়তে পারলে বাচি, 

তুমিও বাচ। কিন্ত এ আমাকে করতেই হবে। জনতার জন্য ওদের 
কপচানি সত্তেও, ওদের খ্রীষ্টান সহমন্মীত। নেই, ব্যক্তির উপর সন্ত্রম 
নেই, তার অখণ্ডতার উপর বিশ্বাস নেই। আমাকে এসবের বিরুদ্ধে 
লড়তেই হবে । সেটা আমি সবচেয়ে ভাল করতে পারি যদি ওদের মঙ্গে 
মিশে ওরা কি করছে তার খবর রাখি। 

“কিন্ত কি তাবে? তুমি কি করতে পার ?” 

আমি লীযারীর কথা ম্মরণ করে থেমে গেলুম। ইভার চোখের 

দিকে ন! চেরে বললুম, “আমি, আমি ঠিক জানি না। হয় ত সমর 
এলে কিছু করতেও পারি, তবে ঠিক বলতে পারি না। ইতা, তুমি 
আমাকে সন্দেহ কর না! ত ?” 

“কখনও না।” 

“তবে এখন আমাকে বিশ্বাস কর।” 

সে আমার দিকে চেয়ে কোনরকমে হাসলে, “হার্ব, আমি সব 

সময়েই তোমার উপর বিশ্বাসী_তা৷ তুমি জান। এবং আমি এও 
জানি যে, দি তুমি কোন কিচ্ছু ঠিক করে থাক, তাহ'লে আমার 
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ব।.অন্য কারুর কথাতে তা থেকে বিচলিত হবে না।৮ সে একটু 

থেমে বললে, “তিনে আশা কি ভুমি জান তুমি কি করছ।” 
আমারও সেই আশা । 

আমি খে সব কমিউনি১টদের মধ্যে কাজ কর্তন, হিটলার সহস। 

রাশিয়া আক্রমণ করার নেই কফণিউনিস্দেরর রূপ প্রকাশিত হ'ল। 

আক্রনণ যখন এন, তখন শাফিন ঘুকতরাষ্ের কম্যুনিষ্ট পাটি মর্পূর্ণ 
খোলা 'ইয়ো- ইয়ো'প মত দড়ির ডগায় ঝুলছিল, দড়িটি ক্রেমলিনের 

যুদ্ধ-নীতি। দড়িটা আবার গো্টানে! সখয় সাপেক্ষ, তবে ইয়ে। ইয়ে! 

দেখে কমিউনিন্টদে? চেনা খেত। এতে এক দৃষ্টিতেই বোঝ। যেত 

যে আনার চেনা লোকদের মধ্যে কেকে কমিউনিস্টদলের বশবস্তী। 

ঘুব প্রতিষ্ঠানের আমার অনেক বন্ধুই এই সব গোলযোগের মধ্যে 

নিজেদের মতানতের স্কি্য রাখতে পেরেছিল । যারা সংশ্লেষবিরোৌধী 

ছিল, তারা তাই রয়ে গেল, খার| বুধ্ধে যোগ দিতে পক্ষপাতী 
ছিল, তার! র'শিয়ার হদ্ধে বোগদানের গরও তাই ররে গেল। 

কিন্ত ১৯৪১ স।লের জুন নাস ও পার্ল হাণবারে জাপানী আক্রমণের 

মধ্যনর্তী সয়ে গুধু কথাগুলো শুনে ভূরনা করাই যথেষ্ট ছিল। আমার 
সহখদাদের মথ্যে কতঙন বে হিটলাদের পৃবমুখী অভিযানের আগে ঘুদ্ধ- 

বিরোধী হিল আর রাশিয়ার ওপর আক্রমণের পর ভীবণভাবে বুদ্ধের 

সমর্থনকারী হয়ে উঠ, তা আমার কাছে উদ্থাটিত হ'ল। মনে একট। 
ধাক্কা লাগল এই গেবে যে তাদের প্রধান তাৎপর্য যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল নয়, 

পোবিয়েৎ রাশিগার কল্যাণ। এবং ভেলি ওয়ার্কার ও তাদের দলীয় অন্ত 

কাগজের! যা বলে দেয় তাই তাদের কাছে বেদবাক্য। 
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“ওয়ার্কার” তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল, “জনতা বর্তমানে 

ইউরোপে দাহাধ্য পাঠাতে চায়” । কথাট। সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাধারণ 

আমেরিকানর1 মত বদলানোর সময় দলের কথায় চলেনি। একটা বড় 

নিবিরোধী ও শান্তিকামী দল পার্ল হারথার পর্যন্ত খুব প্রভাব বিস্তার করে- 
ছিল। ঘুব আন্দোলন সম্বন্ধে একথ! বিশেষ ভাবে খাটত, কেনন! সেখানে 

কমিউনিস্টরা অনেক চেষ্টার একটি শক্তিশালী ঘুদ্ধবিরোধী জনমত গঠন 
করেছিল। কেস্বিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের মত সংঘগুলি বুদ্ধবিরোধা শীতি 

সমর্থনে প্রবলভাবে সাঁড়া দিয়েছিল, তার! তাদের কমিউ:নস্ট সমর্থক ও 

উসকানির লোকের অতাবে রাতারাতি ভেঙ্গে গেল। ওয়াশিংটনে 

হোরাইট হাউসের সামনে থেকে ফ্রেডরিক ত্যাণ্ডারবিণ্ট ফিল্ড পরিচালিত 

একটি শাস্তি পিকেটিংয়ের দল, তাদের প্লাকার্ড গুটিয়ে নিয়ে উধাও হ'ল। 

হেমন্তের গোড়ায় কমিউনিস্টদের কম পদ্ধতি নতুন করে সংস্কার করা, 
জনতার সঙ্গে সন্মিলিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক পুনরার স্থাপন 

করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু এখন নৃতন ধ্বনি দিয়ে একাজ 

সমাধা করতে হবে-বুদ্ধকে সমর্থন কর, মিত্রশক্তিকে সাহাব্য কর, 

কামান বেশী, মাখন কম ব্যবহার কর, পোভিয়েট রাষ্রকে সাহাথ্য 

কর।” যুব প্রতিষ্ঠানের কমিউনিস্ট শক্তি ও প্রতিপত্ভির বরাবরই একটা 

মজবুত ভিত্তি, এখন এই নূতন শ্রেণী সংগঠনে তাদের একটা! অগ্রাধিকার 

দেওয়। হ'ল। 

অতএব ১৯৪১ সালের অক্টোবরে বোস্টন অঞ্চলের যুবক নেতাদের 

একট! বিরাট সন্মেলন আহ্বান কর! হল বোস্টন সহরের হোটেল 

টুরেনে। ম্যাসাচুসেটস ইয়ুথ কাউন্সিল ও তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান- 

গুলিতে যে সকল সমর্থকদের তালিক1 ছিল তাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ 
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কর! হ'ল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিখগ্্রণ পত্রের পর ব্যক্তিগত আহ্বানও 

করা হল। 

যেসব লোক অতি সহজেই তাদের মত পরিবর্তন করতে পেরে- 

ছিল, তাদের অস্ত আর্বা? সবানন আমার সঙ্গে দেখা করে পেড়াপীড়ি 
করতে লাগল কেধিজ ইঘুদ কাউজিলের প্রতিনিধি হিসাবে ওই 
সম্মেলনে উপস্থিত ততে। আনি তাকে খেলাচ্ছিপুম কাজেই রাজী হয়ে 

গেলুম। আমি পত্বর হারন্ড লী.এনকে ডাকে জানিয়ে দিলুম যে যুবকদের 
বিরাট সম্মেলন হবে এবং ভার এঃনা স্ঘন্দে পুরে রিপোর্ট দেবার জন্য 

উপস্থিত থাকব। 

আমি ইতাকে স:৮ থেতে রাজী করানুন, তর ঘোর অনিচ্ছ! সত্তেও । 
এই সম্মেলনে সমপ্ত 2েশের প্রা শভাবিক খুব প্রতিঠানের নেতার! যোগ 

দিল। স্কান টুরেনের দাধারণ মিটিংএর অন্যতম হল। আমি ও ইভা 

ঘরের সামনের দিকে আট মলো।মনের মঙ্গে বসেছিলুম । আমি কেন্বিংজের 

অন্ঠান্য গ্র্টিনিঃদের দেখবার চে&। ক:পুম, কিন্তু আণি গাঁত্র একজনকে 

দেখতে পেণুম _আঁণার পুরাতন স্কুলের বন্ধু গর্ভন কেস। সেঘরের 

অপর দি থেকে শান্ত ভবে শাখা ঝুকিগে অভিবাদন করলে 

সশ্মেলেনের উদ্বোধন করলো স্যান আবেলো, খাটো ও মজবুত 

চেহারার একটি বুবক। একে পুর্দেকার যুবক প্রতিষ্ঠানে দেখার সামান্ত 

রকম চিনউ্ুম। হলের সাখনে ছুধারে সভানেতৃদের দারা সমধিত হয়ে, 
একট! খাল টোলের গিওনে দ্রাডিখে সে ভার ভদ্দেম্ত ব্যাখ্যা করলে-_ 

বোস্টনের বুৰকবের জাতী সামরিক স্থচীর পেছনে এককাট্রা করা ও 

নাৎ্সীদের আক্রনণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তক্ুণ-তরুণীদের মত সংগঠন 

করা। 

সে ক্রমণ£ বন্তু তা মেতে উঠল। একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করল 
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যাতে সংঘের মত স্পভাবে বিপিবন্ধ হ4| সে প্রস্তবিটি যাতে পাশ হয় 
তার পক্ষে যুক্তি দিতে লাগল। শ্রোতাদের মনোভাব সম্বন্ধে স্তাম 
মোটেই নিশ্চিত ছিণ না। শেষ পর্য্যগ্ত ঘরের মধ্যে সন রকমের লোকই 
ছিল--কশিউনিস্ট, অকবিউনিস্ট, শাস্তিবাদী বুদ্ধকামী, নিরপেক্ষ নীতির 
সমর্থক ও বিদেশে সংস্পর্শ স্থাপনে প্রয়াসী | 

কিন্ত জনতাকে উদ্দীপিত করতে আ্যাবেলো দক্ষ ছিল। সে যখন 

প্রস্তাব করল যে মিত্রশংক্তকে এবং রাশি্নাকে অবিলম্বে সাহাব্য 
দেওয়া হোক্, সমর সম্ভার বাড়ানো হোক, সেস্তদল প্রসারিত হোক্, 

আটলান্টিক সনদ গ্রহণ কর! হোক এবং বিশেষ করে নিরপেক্ষতা আইনটি 

বঙ্জন কর! হোক্-_যাতে হিটলাবের বিরোধী শক্তিগুলিকে আরও 

সমর্থন কর! যার, তখন তার গলার স্বর ধাপে ধাপে উী'টু পর্দার উঠল, 

বক্তৃতার গতি দ্রুততর হরে উঠল । 
সে বক্তৃতার এখন কিছুই ডিল না খার সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল । 

আশি অন্তরে অন্তরে শান্তিকানীই গ্লু কিন্তু অনেকদিন আগে এ 
নীমাংসাতেও পৌঠেছিলুম খে আমেরিকার পক্ষে ঘুদ্ধ বর্জন কর! যদি সম্ভব 
হ, তাহ'লে ৩1 করার সবচেয়ে ভাঁল উপায় হচ্ছে, ইংলগু ও তার মিত্র 
শক্তিদের সম্পূর্ণ সাহাব্য কর! এবং নাৎসী শত্রুর সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামের 

জন্য প্রস্তৃত থাকা । কিন্তু স্ত|ন খখন বকে যেতে লাগল, তখন মনে হ'তে 

লাগল ধে সে বেন ডেলি ওথারকারের রেকর্ড। “অন্ুচর"* কথাটি 

তার গায়ে ছাপমার! খত ' পুন গাং তাতেই আমি চটে গেলুম । 
মাত্র কয়েকনাদ আগেই স্যাম অপ্পূর্ণ উল্টো! কথ! বলেছিল। বুদ্ধ ও 
তৎসম্পফিত বিষ।গুলিকে তখন নে খতখানি উৎসাহের সঙ্গে নিন্দ। 
করেছিল এখন ঠিক তেমনিন্ভাবেই তার সমর্থন করহে। এটা আমার 

হজম কর! কঠিন হ'ল। 
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'আমারও ডেলি ওয়াকার যুখস্থ ছিল-_-আমিও জানতুম যুদ্ধের 
আগে ও পরে তারা কোন্ নীতি সমর্থন করেছে। স্তামের কুৎসাপূর্ণ 
বক্তৃতা আমার অসহা হয়ে উঠল। আমার অদম্য ইচ্ছা হতে 
লাগল হলের মধ্যেকার কামউনিস্ট কমরেডদের তীক্ষু আক্রমণ করতে, 
যে মাদকন্ত্রব্যে একদিন তারা আসক্ত ছিল, এবং এখন ঘা তার! ভুলে 

যাবার ভন্ত প্রাণগণ চেষ্টা করছে, তাদের শরীরে সেই মাদকই প্রবেশ 
করিয়ে দিতে । 

আমি ইভার হাতে চাঁপ দিলুন। সে যনমর! হয়ে আযাবেলোর 
বক্তৃতা শুনছল। সেদিক থেকে ফিরে আমার হাতে চাপ দিয়ে সাড়া 
দিলে। আহি চুপিটুশি বললুধ, "নিজেকে শক্ত রাখো, আমি একট! 
বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি।” 

স্তাম তার সামরিক প্রস্তাবের সমর্থনস্থচক বক্তৃতা শেষ করে বসে 
পড়ল। চতুদ্দিকে বিপুল উত্তেজন। ও হাততালি। আমি লাফিয়ে 
উঠে ভীষণভাবে হাত নেড়ে সভাপতির মনোখোগ আকর্ষণ করলুম। 
সভাপতি বললেন, “প্রত্যেক বক্ত। দয়! করে তার নিজের নাম ও যে 
প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিনিধি তাঁর নাম করবেন। বর্তমানে আমি 
একে বন্তৃতা 1দতে আহ্বান করছি', বলে আমার দিকে দেখিয়ে 
বললেন £ ' হার্বাট ফিলব্রিক, কেম্বি'জ ইয়ুথ কাউন্সিল” । 

তারপর আশি গারের ঝাল ঝাড়লুম। তিন মিনিট ধরে স্তাম 
আযাবেলো, আর্ট সলোমন এবং ডেলি ওরার্কারের বাতিলকরা সমস্ত 
বুক্কিগুলি পুনঃপ্ররোগ করনুম। “ওয়াল স্্রাটের যে সমস্ত একচেটিয়া 
ব্যবসারী দেশকে বুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে”, আমি তাদের 
গালাগালি দিনুম। আমি “সাম্রাজ্যবাদী” ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের 
সকল প্রকার সহযোগিতার বিরোধিতা করলুম। আমি সমর সম্ভার 
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নির্মাতা ও শিল্পপতিদের বিকদ্ধে নাবধানবাণী উচ্চারণ * করলুম, কারণ 

“পৃথিবীকে শোণিত সংগ্রাঘে লিপ্ত করে এদের সম্পূর্ণ লাত এবং কিছুই 

লৌকপান নেই।” আমি লোককে উত্তেজিত করার যত কিছু উপার 

জানতুম তা৷ প্রয়োগ করলুম। 

ঝড়ের আগে যেমন একট। থনগনে ভাব আসে হলে তেমনি একটি 

অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ কণতে লাগল এবং তাঁর মধ্যে আমার 

বম্বরের প্রতিধ্বনি শোনা বেতে লাগল। আমি অনুভব করলুম ইত! 

আমার কোট ধরে টানঠৈ, কিন্ত আগি থামলুম না। 

আমি বলপুধ, ' ভুলংবশ না, “আত্মরক্ষান্ত” আবেদনকে আক্রমণাত্মক 

বুদ্ধের ছঞ্সবেশরূপে ব্যবহার করা খার। কজভেণ্ট পরিকল্পনা থেকে 

স্পটই বোবা যাচ্ছে থে প্রেণিডেন্ট আনাদের দেশকে যুদ্ধের পথে নিয়ে 

যাচ্ছেন। এই পরিকল্পনা আক্রমণক।বরী অস্ত্রের ওপর জোর দেওয়! 

হয়েছে। নাৎসী আক্রনণ আমাদের দেশের অতি অল্প লোককেই সত্যকার 

বিপন্ন কণতে পারে, আর তারা হচ্ছে এ অর্থ নৈতিক সম্রাট আর বড় বড় 

ব্যবসাণার-_ঘাদের সম্পত্তি. বাজার আর ব্যনসায়ে খাটানে। টাকাই 

সত্যিকারের নিপরগ্রস্ত।" আনার কণ্ঠ প্রায় চন্ধ হয়ে উঠল তবু আমি 

মেতে উঠলুম এবং প্রসন্নচিত্তে লক্ষ্য করলুম সভাপতির টেবিলে চুপিচুপি 

যে কখাবার্ত। চলেছে _ তার মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের চিহন। 

“এ দেশ যদি যুদ্ধে নামে ত এই সব স্বার্থের খাতিরেই নামবে, 

আমেরিকার জনসাধারণের ও তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালীর স্বার্থের জন্য 

নয়। মার্কিন জনমাধারণের ঘখন এই ঘুদ্ধে কিছু খাচ্ছে-আসছে না, 

তখন ইতিহাস ও সহজ বুদ্ধি কি এই বলে না যে আমরা যদি বুদ্ধের 

বাহিরে থাকতে চাই ত” বুদ্ধে লিপ্ত লোকেদের সাহাথা না৷ করাই ভাল? 

যুদ্ধে আমাদের বিশেষ দরকারী সানাজিক উপনননগুলি নষ্ট হয়ে খাবে 
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-যেমন গিরেছিল ফ্রান্সে, ইউনিরণগুনি ভেগেে যাবে, ম্যনতম মাহিনার 

আইনগুলি অকেজে! হয়ে যাবে, দাস শ্রমিকদের কাজের সময় বেড়ে যাবে, 

সামাজিক নিরাপত্ত। ভেঙ্গে পডবে, সংবাদপত্রের ও বক্ত.তার স্বাধীনতা 

বাতিল হবে। মাফিন সৈন্যদলের প্রসার মানেই একনারকতন্ক্ের প্রশ্রয় 
দেওয়া । আমর! অবশ্তই নাৎপীবাদকে ঘ্বণা করি। কিন্তু তাই ব'লে 

আমাদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে আলগ! ক'রে অর্থহীন ধুদ্ধের অতল গহ্বরে 

নিক্ষেপ করার জন্য পেই প্রণাকে প্রচার-কার্য্যের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার 

করতে দিতে পারি না।” 

আনি হঠাৎ বসে পড়তেই হুলস্থুল বেধে গেল। আর্ট সলোমন আমার 
দিকে অবাক বিষ্বরে চেয়ে রইল, আম অর্থহীন ভাবে একটু হাসলুম। 
বক্তারা ঘরের চারিদিক থেকে উঠে পড়ে বক্তৃতা করবার স্থযোগের 

জন্য টেঁচাতে লাগল। সভ।গতি সকলকে চুপ করতে বললেন। ইভা 
বাইরে খাবার সহজ পথ খু'জতে লাগল । শ্রোতাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 

অতদ্ত্র কতকগুলি লোক বেশ বুঝিগে দিলে যে, তারা আমাকে হোটেল 
থেকে বা'র করে দেবার পক্ষপাতী । কিন্ত আমার প্রবস্তী কার্য্যস্থচী 

তৈরীই ডিল। আশি এই বিক্ষুন্ধ জনতাকে বলব থে আমি তাদের 
অধিকাংশের মত খেনে নিতে পারি, কিন্ত তাতে তাড়াহুড়ো! করলে 

চলবে না, সনদ না হওয়। পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হ'বে। 

সভাঁতে প্রান দাঙ্গার উপক্রম হল আমাকে লক্ষ্য করে । বক্তার 

পর বক্তা আমার ঘুক্তিজালকে ছিন্ন ভিন্ন করতে লাগল। কয়েকজন 

আমার পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করলে, আমার মতটাকে খানিকট। 

নরম করে, কিন্ত তবু শান্তিরই পক্ষে আবেদন জানালে । নিয়ন্ত্রণকারীরা, 
যাদের আমি বরাবরই কম্যুনিস্ট ব'লে জানি, পরস্পরকে সাহায্য করে 
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সতাকে পূর্বাবস্থার ফিরিয়ে আমলে । এক ঘণ্টা ধরে ঘরে বক্তৃতা বৃষ্টি 

হতে লাগল। 

শেষ কালে একজন প্রস্ত।ৰব করলে থে স্তাম আঁবেলোর উথাপিত 

প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হোক এবং আর বিতর্ক বন্ধ ক'রে দেওয়া হোক। 

এই আমার স্থযোগ। 

আমি আবার লাফিয়ে উঠলুম এবং বক্তৃতা দেওরার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলুম। আর্থারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে আমার জাম! 

ধরে টানতে লাগল। অনেকে ভর দেখানোর ভঙ্গীতে চেয়ারে খানিকটা 

উঠে পড়ল। আমি তারম্বরে “সভাপতি মশায়, সঙাপতি মশায়” বলে 

চেচাতে লাগলুম। তিনি আমার দিকে নজর না দিয়ে পারলেন ন| £ 

“মিঃ ফিলব্বিককে আহ্দান করছি" । ঘরে «একটা গুনগুনানি দুরু 

হয়ে গেল, কেউ কেউ অপমান-ন্চক টীৎকার করলে, কিন্তু শীঘ্রই শান্তি 
ফিরে এল। 

আমি থুব মিষ্ট স্বরে বললুম, “সভাপতি মশাঞখ, আমি ডর্চেস্টারের 
প্রতিনিধির প্রস্তাব সমর্থন করছি।” বিম্ময়কর শীরবতার মধ্যে আমি 

বসে পড়লুম। তারা আমার হঠাৎ পরিবর্তগের কথার খা বোঝে বুঝুক। 
আশা! করতে লাগলুম নিজের খেলা তাদের কাছে প্রকাশ করি নি। 

তারপর চারিদিকে আলে দেখা দ্িল। আর্থার ঘলোমন লাফিয়ে উঠে 

আমার কর-মর্দন করলে । যারা আশার দিকে ফিরে দড়িখেছিল তাদের 

মুখে হাসি ফুটে উঠল। কে একজন হাত ঝড়িরে আমার পিঠ 

চাপড়িয়ে দ্িলে। বল্লে, “আমরা জানতুম তুমি দত্যের আলো দেখতে 

পাবে।” সমস্ত ঘটনাটা! বেশ একট1 কৌতুকের মধ্যে সমাপ্ত হ'ল। 
কিন্ত সব ক্ষেত্রে নয়। গর্ডন কেসের দিকে এক নজর চাইলুম সে 

চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে যেন বিরক্ত দৃষ্টিতে আমার 'দকে চেয়ে ছিল। 
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আমি দৃষ্টি নামিরে নিলুম। প্রস্তাবটি তোটে দেওয়া হ'ল। আমি 
পক্ষে হাত তুললুন । কেউই পিগক্ষে ভোট দেল না, তবে আমি লক্ষ্য 

করলুম যে একটা! বড় দল নিরপেক্ষ রইল। সভাপতি ঘোষণা করলেন, 

প্রস্তাবটি সব্সন্মতি-ক্রনে অন্থুমোদিত হয়েছে । তারপর সভা ভঙ্গ হ'ল। 

হোটেল টৃূরেনে বব-সম্মেলনে দলের ধাবা মেনে নেওয়ার ইচ্ছাটা 

কমিউনিস্টদের আশাঙ্রূপ মনোনত হয়েছিল। এতে আমার ও আমার 
কার্যাবলী সম্বন্দে কৌতৃহদ্দের পৃনকজ্জীবন হ'ল। এ সকল কথা অবশ্ঠ 
আমি হ্বারন্ড লীরারিকে জানালুম। লীরারী শুধু বললে, “বেশ, 

বেশ, তুমি ঠিক পণে বাচ্ছ।” 

সন্ধ্য|! বেলায় আগার বাণীতে ক্রমাগত নৃতন নতন লোক আসতে 

লাঁগল। এরা নিন্নে আগঙ্টো নানান রকমের পুস্তিকা) যত রকম বিষয় 

মানুষ কল্পনা করতে পারে তার প্রত্যেকটিই এ মন প্রস্তকার চিল। তার 

মধ্যে কতকগুলিতে পরিকর ইউ. «স, এর কন্উনিস্ম গাটির ভাগ দেওয়]। 
আমি লক্ষ্য করলুন যে আগন্তবত্লা পাণই জোনায জোডায় আসেন। 

আমাঁকে অজানিত নৃতশ তরুণ-ভজ্ণহদর মঙ্গে রিচি ত করে পারার 

সর্বদাই তাদের দলের প্রচলিত নামে_-"মা্টট” “জিন” পল্যান্সি” বে” । 

আমার সন্দেহ হ'ত যে সেগুলি আসল নাম, না জুবিধামত ছদ্মনাম । 

তাদের মধ্যে অনেকে লুকোবার চেষ্টা করত না যে তারা কমিউনিস্ট 

পাঁটির তরুণ শাখা ইরং কমিউনিস্ট লীগের সদস্ত এবং সক্রিয় কন্মী। 
তারা আমার ঘরে সান্ধ্য বৈঠকের ব্যবস্থা করত। তাঁতে চার পাঁচ 

ভনের বেশী বাইরের লোক থাকত ন।। ইভ! এ সবের মধ্যে থাকত 
ন|, সে ছবি দেখত ব বন্ধু বান্ধবের বাড়ীতে চলে যেত। অনেক সময় 

আগন্তকরা তার সম্বন্ধে খোজ খবর নিত, আমি খা! হর বলে কাটিয়ে 

দিতুম। 

৮ 

চি 
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প্রথম প্রথম হোটেল ট্রেন সন্মেলনে আমার “টটস্কিবাহী” বিচ্যুতি 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ত, তবে সেটাকে বেশী তেতে। করা হ'ত না 

এবং সেদিনকার সভার ফলাফলে তার! খুশীই হয়েছিল বলে মনে হ'ল। 

আমি প্রায়ই নীতি-সম্পর্চিত ছোটো-খাটো তর্ক তলতুম ? উদ্দেশ্ত, ওদের 
জানানো যে আমার স্বাধীন চিন্তা-শক্তি আছে। আমাকে ওদের নাঁনা 

আন্দোলনে যোগ দিতে বল| হ'ত--যেমন কোনও গণ দরখান্তে সই 
যোগাড় করা। এটি কমিউনিস্টদের একটি প্রিয় কার্ষ্যপদ্ধতি । এ 

আন্দৌোলনগুলির বেশীর ভাগেই দলের কোনও ছাগ থাকতো! শা। 

তার! সর্বদাই কতকগুলি তৈরারী নাম বেছে নিত, সেমন বোঞ্ুন সমিতি, 
অমুক নাগরিক সঙ্ঘ, অমুক জাতীয় বংগ্রেস ইত্যাদি । 

আমি ইচ্ছা করেই তাদের কতকগুলি অন্ুরোগ গুত্যাখ্যান করলুম | 

আমার নিজের কা কর্মের বা শারিবারিক ব্যাণাতের কফতি করে দের 

ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ইচ্চা আমার ছিল না। কিন্ত একদিন আর্থার 
সোঁলোমনের একটি প্রস্তাব আনার কাঁছে বেশ ভালো লাগলো । সে 

প্রায়ই আমার কাছে আসতো । একদিন আম! জানান, বোম্চনের 

একটা নূতন তরুণ দলের সংগঠক মখ্ডলীতে আমাকে কাজ করতে 

হবে। 
আমি সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, “এটার কি উদ্দেশ্ত ?” 

আমার অধুনালুপ্ত কেন্বি'জ ইয়ুথ কাউন্সিলের অভিজ্ঞতা মনে ডিল। 
“ছার্ব, এট! ঠিক তোমার যোগ্য কাজই হবে। প্রথমতঃ 

“ঘুদ্ধে জিততে হবে" এই শ্রোগান নিয়ে কাণ্ড করবে। বুদ্ধে দ্রুত 

জরলাভের উদ্দেম্তে সকল রকম সাহায্য দেবার জন্য বোস্টনের তরুণ- 

তরুণীদের রাঁজী করাতেই হবে। তুমি জান বোস্টন সহরে ঘুব সংগঠনের 
অভাব নেই, এ ধরণের সংগঠন সেখানে শত শত আছে। কিন্তু এদের 
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মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমাদের একটা সংযোগ সমিতি দরকার, 

যে সমিতির কাজ হনে আঁজকার দিনের সব চেয়ে বড় প্রয়োজনটির 
দিকে যুবকদের দৃষ্টি আকর্মণ করা এবং তা সুষ্ঠ, ভাবে পুরণ করার 
জন্য কাজ করা। 

“ধে সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমর! কাজ করতে পারি তা তোমার 
'বোন্টন কাউন্সিল অব্ সোসিয়াল এজেন্সির, সংঅব থেকে জানা আছে। 

ওতে তুমি কতদিন ডিলে. পাচবছর ন1 ?” 

আমি বললুন “ঠিক। শনি ওদের অনেককে ভালরকম জানি।” 
“আমিও চাই বণছি। এ টিষনে ভুনি খুব সাতাপ্য করতে পারবে ।” 
“সমিতির প্রধান লক্ষ্য কিকি হবে?" 

“তুমি জান ত,-প্রিত্যন্ত ও বজ্জিত ছিনিষ থেকে দরকানী জিনিষ 
সংগ্রহ করা, রক্তদান ব্রত, ডিফেন্স বগ্ু. বির, সৈনিকদের বিরামক।লীন 

আমোদ-প্রনোদের বাবস্থা কর|, এই সব ।+ 

“আমর বতদূর মাপ্য করব, আর্ট, তনে বেশী কি কয়তে পারব ন1।? 

এইভাবে আঁমি বোস্টন ইযুণ ধু তিষ্টরি কাউন্সিলে টুকলুম। 
এর উদ্ছুব কিভাবে আমি জানি না। আমি আর্থারের প্রস্পে্টাস 

থেকে ঠিক ধরতে পারলুম না খে এটি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্মস্থচী 
থেকেই জন্মেডিল অথবা! অকমিউনিস্ট হয়ে জন্মে গোঁডাতেই কমিউনিস্ট- 

দের কবলিত হয়েছিল। এ সন্তেও আমি যোগ দিলুম ছুটি কারণে, 
প্রথমতঃ কি হয় দেখবার ইচ্ছা, দ্বিতীগতঃ আমার মনে হ'ল থে এদের 
কর্মপদ্ধতি এফ. বি. আই এর কৌতুহল উদ্দ্রেক করবে। তাছাড়া ইয়ুথ 
ফর ভিন্টরি যদি মত্যসভ্যই ঘগ্ধজমের জন্ঠ উৎসাহী হয় এবং আমেরিকার 

্বার্থ মনে রেখে আইনসজতভাবে কাজ করে তাহ'লে আমি তাঁর 
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সমর্থনই করতে চাই আর ভেতর থেকেই কমিউনিস্চদের প্রভাব ও 

প্রতিপত্তি নিরোধ করতে চাই। 
ঘটনাচক্রে আমার কাজ সোজা হয়ে পড়ল। ইয়ং কমিউনিস্ট, 

লীগের যেসব সদস্য ইয়ুথ ফর তিক্টরির কর্মস্থচী নিচন্ত্রকমগ্ডুলীর 
মধ্যে ঢোকবার জন্য খুব উদগ্রীব ছ্রিল, তারা ঘুব সংহতির দক্ষ ও 

অভিজ্ঞ নেতাঁদের দ্বার! চাঁলিত আদর্শবাদী অ-কমিউনিস্ট যুবকদের চাপে 

কোণঠাঁস। হয়ে গেল। 

বুদ্ধে জয়লাভের জন্যে আডাইশোরও বেশী বুব প্রতিষ্ঠান কাজ 
করছিল, আর একাজের পরিচাঁলকমণ্ডলীতে ভাঁলে। ভালো লোক থাকায় 

কমিউনিস্ট দের অন্ুপ্রবেশনীতি সামান্যই সফল হয়েছিল। এ সময় 

ওদের বিরদ্ধে অপ্র একটি শক্তির ক্রিয়াও শুরু হঃয়েছিল। জাপান 

কতৃকি পার্লহাব্নবার আক্রমণের পর ধুক্তরাষ্ট যুদ্ধে নেমে পড়ে। ফলে 

যে পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল, তা কমিউনিস্টদের অন্থকুল ছিল ন1। যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে এতদিনের বিচ্চিন্নতাঁবাদের অবশেষটুকুও নিশ্চিহ্ন হল, আর 

দলমত-নিবিশেষে সমগ্র দেশ খেন এককাঁউ্র] হল। কমিউনিস্ট দের 

তূণে, সাময়িকভাবে হ'লেও, এমন একটা শরও অবশিষ্ট রইল না, 
যা নিক্ষেপ করে তাদের পক্ষে ইয়থ ফর ভিক্টরির কর্মস্চীর উপর 
প্রভাব প্রয়োগ করা সম্ভব হ'তে পারে। 

কিন্ত তাদের ব্যর্থতার অন্য কারণও ছিল। সহরের সমাঁজসেবীর! 

বারবার বলতে লাগলেন যে, যুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও কার্য্য- 

কলাপকেই অসামরিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থার পরিচালকদের কাজের সঙ্গে 
সংযুক্ত করতে হবে এবং এঁসব গুরুত্বপুর্ণ কাজ তাদের অনুমোদিত 
হওয়! চাই। সংগঠনের মধ্যে এই নীতি চালু হবার ফলে কমিউনিস্ট. 

প্রচারকার্ধের একাত্ত অস্থকুল বিষয়গুলি খুবই ছুষ্ঠতাবে বাদ দেওয়া 
৪৯ 
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সম্ভব হ'ল। বস্তুতঃ এই সংগঠনের কাজ থেকে একটি সত্য প্রমাণিত 
হ'ল যে, সাধারণ সদস্তরা বদি সংঘের কাজকর্মে যথেষ্ট উৎসাহী হন 
তাহলে কমিউনিস্ট প্রতিপত্তি এবং তা'দের অনুপ্রবেশ ছুইই বন্ধ করা 

যায়। একথা ইয়ুথ ফর ভির্ীরির ব্যাপারেও সত্য বলে দেখা গেল। 
ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ স্পষ্তঃই »ংগঠনটিকে কুক্ষিগত করার জন্য যথেষ্ট 

চেষ্টা করেছিল. কিন্ত অরুতকার্ধ্য হয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হরেছিল। 

আমি তাদের পক্ষ হয়ে কিছুই করিনি, অথচ বাইরে দেখাতুম, তাদের 

সহায়ত করাই আমার ইচ্ছ। কিন্তু না পেরে তাদের মতই হতাশ হচ্ছি। 

১৯৬২সাঞ্জের মার্চ মাসে বুঝলাম, আমার ব্যবসায়ের অগ্রগতির 

তুলনায় আমার পরিবার বড দ্রুত বেড়ে চলেছে । বিশেষতঃ আমার 

কাছে এটি আরও স্বচ্ছ হ'য়ে উঠলো, যখন ইভা! প্রকাশ করলে যে 

হেমস্তে তার তৃতীয় সস্তান ভূমিঠ হবে। (আমাদের উভয়েরই একাস্ত 

বিশ্বাস ছিল, এবার একটি ছেলে হবে। ) 
আমি সঙ্গে সঙ্গে বেশী মাইনের চাকরীর চেষ্টা করতে লাগলুম। 

বোস্টনের ফল্যাডভার্টাইন্ডিং ক্লাবেও সংস্পর্শ থেকে জানতে পারলুম যে এম্ 
এগড পি থিধেটার্ঁ কোম্পানি'র নিউ উংল্যাণ্ড শাখা প্যারামাউণ্ট 

থিয়েটার ডিভিশাঁনে একটা পনর খালি আছে। সেখানে সাক্ষাৎ- 

কারে বেশ ফল হ'ল। আমাকে সহকারী ফ্যাডভার্টাইজিং ডিরেক্টার 

করে চাকরী দেওয়। হ'ল এবং এপ্রিল থেকে কাজ সুরু করতে 

বলা হ'ল। 

আর্থার সলোমন যথারীতি এসে হাজির হ'ল। আমরাও তাকে 

আমাদের সঙ্গে কফি খাবার নেমন্তন্ন করলুম, আর আমাদের খবরটাও 

জানালুম। আমার তাকে বলতে ভাল লাগল বিশেষ করে এই জন্ত 

যে, আমি এইবার তার সঙ্গে ও তার কমিউনিস্ট সহকম্মীদের সঙ্গে সংঅব 
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পরিহার করতে পারব বলে তেবেছিনুম। আমার কর্মস্তলই যে 
কেদ্বিজের বাইরে যাবে তা নয়, আমার ইচ্ছা ছিল আহার বাড়ীও 
এখান থেকে উঠিয়ে নেব। কেম্বিজের ইয়ং কমিউনিস্ট ীগেরও আর 
আমার কাছে কোনও প্রয়োজন থাকবে না। আমি তাতে খুসীই হব। 

আর্থার বিন্মিত হল, কিন্ত নিরাশ হ'ল বলে মনে হল না। 

জিজ্ঞাস করলে, “কি রকম চাকরী ?” 
“আমি হ্থারি ব্রাউনিংএর সহকারী হ'ব। সে নিউ ইংল্যাণ্ডের 

আমোদ প্রমোদ সংশ্লিষ্ট প্রেস এজেপ্টদের প্রধান। এই অঞ্চলের প্রায় 

একশ" থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ভার আছে তার উপর। 

আর্থার বলে উঠল, “বেশ, বেশ, খুব ভাল।” সে যে এতথানি উৎসাহিত 

হয়ে উঠবে ত1 আমি ভাবিনি । সে এত প্রশ্নবর্ষণ করতে লাগল যে আমি 

জবাব দিয়ে উঠতে পারছিলুম না। “তোমার আপিস কোথায় হবে? 
কখন থেকে স্থুরু করবে? চাকরীটা কখন পেলে? কখন উঠে 

খাবে ?” তার কৌতূহলের যেন সীম! রইল ন|। 

“তুমি এমন ভাল চাকরীটা কি করে পেলে হে ?” 

আমি উত্তর দিলুম, “প্রধানতঃ আগার ফ্যাডভার্টাইভিং ক্লাবের 
বন্ধুদের জন্য।” 

আর্থার প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, “বোষ্টনের ফ্ল্যাড ক্লাব। 

তুমি কি বলতে চাও তুমি তাদের মেম্বার ?” 
“নিশ্চয়, আমি গত ছুবৎসর ওখানকার শেম্বার হয়েছি ।৮ 

“হে ভগবান। তুমি আগে আমাকে বলনি কেন ?” 

"তোমার এখবরে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি।” 

“ন।? বলকি হে? ফ্যাডভাটাইভিং ক্লাব আর তুমি তার মেম্বার 1” 

সে অনেক রাত অবধি প্রশ্নবাঁণ বর্মণ করে চলল। ইত! তো! হাই তুলে 
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শুতে গেল, আমি শেষে কোন রকমে তাকে দোরের দিকে এগিয়ে 

দিলুম। 

বললুম, “দেখ, আমি আমার কেছি.জের কাজকর্ম থেকে ছুটি পেয়ে 
খুদীই হলুম। এবার থেকে একটু আরাম করব, আমার চাকরীতে 
বেশী সময় দেব, ছেলেপিলের সঙ্গেও একটু বেশী পরিচয় করব। 

সমাজের ঘেবা ভাল জিনিষ, তবে বড্ড সময় যাঁয়। এথেকে একটু 
ছুটি পেলে আনন্দিতই হব।” 

আর্থার তার ছোট ছোট চোখে আমাকে তীক্ষুদৃষ্টিতে দেখতে 

লাগল। বললে, “তুমি একেবারে ছুটি পাবে ন! হার্ব। তুমি লোকের 

সেব| করতে তালবাগপ। লোককে সংগঠিত করা, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা, 
তাদের প্রেরণা দেওয়া, এসব তোমার রক্তে আছে। তুমি এথেকে 

কখনও নিরত থাকতে পারবে না।” 

আমি হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে তাকে দরজার বাঁর করে দিলুম। 

পরদিন সন্ধ্যায় দোরে আবার এক ধাক্কা । দেখি আর্থার ঈীাড়িয়ে 
বিচলিততাবে এ পা থেকে ওপায়ে ভর দিচ্ছে! তাকে কিছু উদ্বিগ্ন 

দেখাল। আগি তাঁকে তিতরে আসতে বললুম। 

সে জিজ্ঞাসা করলে, “আমরা কোথাও গোপনে কথা বলতে পারি 

কি? কোথাও গেলে হয় না !” 

আমি বললুম, “ইভা! বেরিয়ে গেছে । কি মতলব বল ত ?" 
সে মেঝেয় পায়চারী করতে লাগল, তার চোখ ছুটে! যেন ঘুরতে 

লাগল ঘরের চারদিকে । বললে. “আমি মাত্র মিনিট-খানেক থাকতে 

পারি। হার্ব, এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে আমি একজন 

কমিউনিস্ট। তুমি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগদের সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু জান।" 
$২ | 



এইবার বেরুচ্ছে। আমার বুকে আড্রেনালিন ইনজেকশন দিলে 
যেরকম হয় সেই রকম উত্তেজন! অন্ভব করলুম। হাল লীরারীর 

সতর্ক-বাঁণী মনে পড়ল যে একটা নিমন্ত্রণ আসবে । আমি হাঁসলুম। 
“আমি আশ্চর্য্য হলুম না, আর্ট। আমার মনে হয়েছিল এ সব 

কথ গ্রিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কিন্ত ভাবতুম কবে তুমি নিজে থেকে 

আমাকে বলবে এবং এখন যে বললে এতে আমি আনন্দিত হলুম |" 

সে বললে, “আমর! চাই তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ কর। তুমি খে 
কেম্িজ থেকে উঠে যাবে তাতে কিছু এমে যায় না। লীগ এখানে 
বেশ ভাল হয়ে সংগঠিত হয়েছে এবং তুমি প্রায় সকলকেই জান। 
তুমি ধেখানে ইচ্ছা! থাকতে পার। আসল কথ! তাতে ভালই হবে। 
তুমি এক নৃতন সমাজে যাবে। তাদের জানবার দরকার নেই। তুমি 
সেখান থেকেই লীগের কাজ করতে পারবে এবং ভালই করবে। হাব, 
আমর! তোমাকে চাই। তুমি একট! বড় স্থান পুর্ণ করতে পার।” 

এবার বে আমার অনিচ্ছ| দেখালুম সেটা অভিনয় নয়, “তুমি ত 

জান, আমার মনোতাব। আমি কাল রাত্রিতে বলেছি । আমি অন্ততঃ 

কিছু দিনের জন্ত, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে চাই।” 
“হার্ব, তুমি জান, এ সব মুহূর্তে আমাদের আত্মত্যাগ কত প্রয়োজন। 

আমর! একট! বুদ্ধে লিপ্ত । এখন সকল বিষয়েই তরুণদের পক্ষ থেকে 

নেতৃত্ব গ্রহণ করা একান্ত দরকার। আমরা জীবনটাকে আঙুলের 
ফাক দিয়ে গলে যেতে দিতে পারি না।” 

আমার যদি নিজের মতে কাজ করতে পারতুম, তাহলে তখনই “ন1” 
বলে দিতুম কিন্ত হাল লীর়ারীর উপদেশ কানে বাজতে লাগল এবং 

“এফ-বি-আই'র অপরিসীম ধৈর্য্যের তাৎপর্য এখন বুঝাতে পারলুম । 
“আর্ট, আমাকে একটু সমর দাও। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। 
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আমার অনেক জিনিষ চিন্তা কনতে হবে।” সে যদিও তৎক্ষণাৎ মত 

দেবার জন্য পীড়াপীডি করতে লাগল, আমি দুভাবে তা, প্রতিহত 

করলুম। প্রতিজ্ঞ। করণুম, পরে আশি দেখা করে তাকে নিজেই জানাব । 

পরের দিন সকালে অফিম খাওয়ার পথে রাস্তার একট! টেলিফোনের 

গুমটিতে ঢুকে হ্থারল্ড লীখাঁরীকে ভাকলুম। 
“খবর আছে, আমরা ঘা আশ! করেছিলুষ, তা এসেছে ।” 
“তাই নাকি ? তুমি কি বললে?” 

“ভেবে দেখব বলেডি 1 

“হার্ভার্ড &ট ও ম্য।সাটুনেইস. এভে'নউর মোড়ে রাত্রে সাতটার 

সময় দেখা কর |”? 
নিদিষ্ট জায়গার হাল ঠিক নির্দি সময়ে কারও নজরে না পড়ে 

এমন গাড়ীতে এসে পৌছল। | 

গাড়ীতে বসে দরজ। বন্ধ করতে ন। করতে জিজ্ঞাসা করলে, “কি 
খবর ? 

“ওরা আমাকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে খোগ দিতে বলেছে ।” হালের 
মুখের কোন ভাব পরিবর্তন হ'ল না, সে খেন এট! আশাই করছিল। 

“তুমি কি উত্তর দিলে ?" 
“আমি তোমার অনুরোধ রেখেছি । তুমি বলেছিলে, ওদের দেরী 

কমিয়ে দিতে । কাল রানে এই ঘটনা । এখন ওদের সঙ্গে দেখা করার 

কথ।।” 

“তুমি কি উত্তর দেবে স্থির করেছ ?” 
' আমি কি বলতে চাই তা জানি।» 

হাল তাড়াতাড়ি বললে, “আনাকে বলার আগে আমি বুঝিয়ে দিতে 
চাই যে এর শীমাংসা করতে আমি কিছু মাহাধ্য করতে পারব না। এর 

৫8 



সিদ্ধান্ত তোমাকে নিঞ্জেকেই করতে হবে। তুমি যদি রাঁজী ন! হও ত 
চুকে গেল। তবে তুমি যদি অগ্রসর হ'তে চাও, তবে তোমাকে অনেক 

কিছু জানতে হবে এবং ব্যপারঈ। 'ক হবে তা! আমি বলতে পারি ।", 

“ব্যুরো চায় তুমি ওদের দলে থাক। সেখানে তোমার কাজ কি হবে 

তাও আমাদের জানা আছে । ওতে থাকতে হলে যে সব খোগ্যত1 দরকার 

তা তোমার আছে । ইয়ং কমিউনি৯ লীগ কমিউনিস্ট পাটিরই প্রবেশিকা 

বিদ্ালয়। তুমি একট! থেকে আর একটার যাবে, এবং এর সম্ভাবনাও 

যথেষ্ট। আমর! জানি যে এই সকল প্রতিষ্ঠঠনের খবর, খাটি বিশদ খবর 
আমেরিক1 ও আমেরিকার জনগণের ভবিন্যৎকে নিরাপদ করার জন্য 

একান্ত দরকার। তারাঁকি করছে, তার তুমি কিছু জান। তোমার 

আরও জানবার উপায় আছে ।” 

মত স্থির করা সোজ। ছিল না, তবু তখনই আশঙ্কা করছিনুম-_-আর 
মনে মনে ভাবছিনুম, আমার উত্তর ফি হবে। বললুম, “হাল, আমার 
সন্দেহ মাঞ নেই যে তুমি যা বলছ তা সত্য । আমি যা এ পথ্যস্ত দেখেছি, 
তাতেই তা! বুঝেছি । তবে এ ভূমিকা আমার পছন্দ ময় । আমি ওপ্চর 
হ'তে চাই ন1, এমন কি এফ. বি আই-এর জন্যও নয়। আমি এ ধরণের 

লোক নই।” 

হাল এ আপত্তি গ্রানহ করলে না । বললে, “আমি তোমার মনের 

তাব বুঝতে পারছি। কিন্ত এ ভূমিকা একজনকে নিতেই হবে, 

কেনন। এই ভাবেই মাত্র সমস্ত ব্যাপারট। বোঝ! যাবে এবং সময়ে বোঝ! 

বাবে। সাধারণ গোরেন্নার। অপরাধ সাধিত হবার পর গোরেন্দাগিরি 

করে কিন্তু গুপ্তচর যার! তারা অপরাধ সংঘটিত হবার আগেই খবর পায়। 

যখন আমাদের সন্দেহ করার কারণ হয়েছে যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
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অপরাধের চেষ্টা হচ্ছে, তখন এ কাজ করতেই হবে, তা কাজটা পছন্দ 

করি আর ন! করি।” 

আমি বললুম, "আ:ন খদি না বলভুম ও এতক্ষণ পালিয়ে যেতুম।” 

হাল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, “উত্তর দেওখার আগে, আমায় শেষ 

করতে দাও। তুমি একট! গ্রঝোজণীয় কাজ করবে সন্দেহ নেই। কিন্ত 

এর জন্য তোমাকে প্রভৃত স্বার্থ-ত্যাগ করতে হবে এবং তার বদলে হয়ত 

কিছুই পাবে না, কিম্বা আরও খারাদ--আমপা চাইব যে তুমি দলের 
মধ্যে গভীর তাবে ঢুকে যাও, খতখানি পার, এবং তোমার পারিবারিক 

জীবন ও বন্ধুবাঙ্ধৰ অনেকখানি বিসর্জন দিয়ে । 

“আমি তোমাকে সব ব্যা"ারটা খুলে বলছি, ফিলব্রিক, কেননা আমরা 
অন্ঠ রকম চাই ন1। এর মধ্যে বিপদ আছে, দেহিক বিপদ । তুমি এফ. 

বি, আইর লেক বলে ধদি ধর! পড়ে ঘাও ত তোমাকে তার জন্য ছুঃখ 

পেতে হবে। তুমি বদি প্রকাশ্তে কমিউনিস্ট দলের লোক বলে ধরা পড় ত 

তোমার চাকরা খেতে পারে এবং তখন তুমি এফ. বি. আই. এর দোহাই 
দিতে পারবে না। তুমি যে আনাদের হরে কাজ করেছ, ত। হয়ত কখন 
প্রকাশ হবে না। তুমি নিশ্চয়ই বলবে ন। তুমি যদি কমিউনিস্ট বলে 

গ্রেপ্তার হও ত আমাদেণ কাছ থেকে কোন দাহাধ্য পাবে না। আমর! 

তোনাঁকে চিনবই না। তোমাকে শিজেই, নিজের কাজ করতে হবে । 

“তুমি খদি যোগ দাও ত তোশার স্ত্রীর কাছ্ছে পর্য্যন্ত গোপন করতে 

হবে। কেউ জানতে পারবে না। এনন কি ব্যুরোর এজেন্টদের মধ্যেও 
অনেকেই জানবে ন|। তুমি শুধু একট! সাঙ্কেতিক নম্বর হয়ে থাকবে। 
তুমি আমাদের অফিসের ভিতরে বা! কাছে আসতে পারবে না। 
আমাদের সঙ্গে কারুর সামনে কথ! কইতে পাবে না। তোমার কাজ 
সবই গোপন থাকবে। তোগাকে আমাদের নিয়মিত রিপোর্ট দিতে 
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হবে। দলের সম্বন্ধে তথ্য-_-এর সদস্য বাঁ কাধ্যাবলী সম্বদ্ধে তথ্য। শুধু 
তথ্য। আমর অবহ্য সব খরচ দেব। তবে তোণার চাকরীটাও রাখতে 
হবে।” 

সে থেমে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল, আনি গাড়ীর কাচের মধ্য 

দিয়ে সাননের দিকে চেয়ে রইলুম। 

“আমি জানি তুমি হঠাৎ মনস্থির করতে পারবে না। আমি তা 

আশাও করি না। তবে তুমি বত শীঘ্র সম্ভব তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে 

জানাবে । কালই, বদি সম্ভব হয়। লীগকে বেশীদিন অপেক্ষায় রাখা 
চলবে ন1।” 

লীরারী গাড়ী ষ্টাট দিরে আমার বাঁডী অবধি নীরবে গেল। সে 

আমাকে দরজায় না নাধিয়ে দিয়ে আর একট! মোড় পেরিয়ে গেল। 

আমি বললুম, “আমি তোমাকে ডাকব, গুড নাইট 1” 

আমি যখন গাড়ী থেকে নেমে এলুম তখনই জানলুম যে শেষ পর্যস্ত 
আমার কি মত হ'বে। পরের দিন ঘকালে একটা সিগারের দোকানে 

টেণিকোন গুনটিতে ঢুকে পড়নুম। আমি ব্যুরোর নম্বর ঘুরিরে লীয়ারীকে 

ডাকলুম। 

আছি শুধু বললুখ, “রাজী” । কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর লীয়ারী বেশ 
কেতা-দুরভ্ত ভাবে বললে, বেশ, ওদের বলে দাও। তারপর ব্যস্ত হবার 

দরকার নেই। আমাদের কাছ থেকে খবর পাবে। আমার মত আর 
বেশী বিক্রী ক'র ন1।” শেষের কথাগুলি যে কাউকে শুনিয়ে বল। বুঝতে 

পেরে টেলিফোনট| রেখে দিলুম । 

আমি একট! দোকানে পিগার কেনার জন্য দাড়ানুম। ফিরতি পয়স! 

তোলার সমর হাত ক।পতে লাগল। মনে মনে বলনুম যে বোকামি 
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করছি, তারপর হাতে কাপুনি থানাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করনুম। 
বিম্মিত হরে দেখলুম থে আমি কৃতকার্য্য হয়েছি ! 

আমি গুগুচর 1] 

দশ সেপ্ট চাদ। দিরে ইমং কমিউ নস্ট লীগে ভণ্তি হলুম। কমিউনিস্ট 
হওয়ায় রাস্ত| সস্তাই বলতে হবে, শুধু কমিউনিস্ট কেন, সরকারী বিপরীত- 
চর হওয়ার পক্ষেও সম্ত!। সস্তা বটে, তবে এর সব মূল্য শুধু টাক! দিয়ে 
দেওয়। হয়নি। 

মূল্য দিতে হয়েছে বিবেকের প্রবল দংশনে যেটি “চর” কথাটির 
উপরই বিস্রোহ করেছে তা” যে দলের হয়েই দে কাজ করি ন| কেন। 
তারপর কমরেডদের জন্ঠ কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে । কমিউনিস্ট 

নীতি ও বিশ্বাসগুলি খুব ভাল করে শিখতে হয়েছে । আর সে শিক্ষা 
হয় ব্বণ্য আর নন্ন অত্যন্ত নীরস। তারপর ছিল গাহৃস্থ্য জীবনের হানি, 
ব্যবসায় ক্ষতি, মানসিক অন্বস্তি আর এক দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল ধরে প্রস্তুতি । 

আমি চিএকাঁলই অকমিউনিস্ট ছিলুম কিন্তু আমি যখন ব্যুরোতে প্রথম 
গেলুম তখন আশি খুব তীব্র ভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলুম না । আসল 
কথা হচ্ছে বে এদের লক্ষ্য '$ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি এত কম জানতুম 
যেসে সময়ের, আর সে সময়ের কেন--এখনকারও একজন সাধারণ 
মান্থষের মত. আশি এই আন্দোলনকে ক্ষতির মনে ন! করে মাত্র 
বিরক্তিকর মনে কণ্লুম। তাদের রীতিনীতি জন্মগত ভাবেই আমার কাছে 
আপ'ত্তকর ছিল এবং কোন মতে অন্তরের বিষ গোপন করে তবে তাদের 
বোঝাতে পেরেছিলুম যে আমাকে তাদের দলের নেওয়! চলে। আর 
নেবর পরবে আমি আমার মনোভাব তাদ্দের কাছে গোপন রাখতে 
পেরেছিলুম এটা এখনও আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগে । 
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তাদের সঙ্গে কাজের প্রথম পেতেই আমি কমিউনিজম্ বাষ্ট বিজ্ঞান 
বা সামাজিক দর্শন হিসাবে খত শিখি আর না শিখি, আমি তাদের 

যথেষ্ট সমাজ-ধবংসকারী কার্দ্যকলাপ দেখেই স্থির করলুম যে আমার 

জীবনের ধতখানি প্রয়োজন এদের বিকদ্ছে সংগ্রাম কণতে উৎসর্গ করব । 

খে ইচ্ছাকৃত শঠতা ও বিকৃতির সাহায্যে তারা নিষ্ঠাবান লোকদের 
ক্ষতিগ্রস্ত ও সৎ মানবতাবাদী লোকদের চিত্ত কলুষিত করত তা দেখে 

আমার নীতিঙ্ঞান বিজ্রেহ করত। গুপ্তচর বুত্তির বিছদ্ধে বিতৃষ্ণাকে 

আমি এই বলে নিবৃত্ত করলুম খে আমার সমাঁজে কমিউনিস্ট ক্রিয়া- 
কলাপের উপর রিপোর্টারের কাজ চরছি এবং শ্রমিক সংঘে, পেশাদারী 

মহলে ব্যবসায়ী মলে ও সরকারী মহলে কমিউনিস্টদের প্রতিপত্তি 

স্বপন নিরোধ করার চে্ট। করছি, তাঁদের ভিতরেধ তথ্য প্রকাশ করে। 

যার! সামাঞ্জিক উন্নতি ও জনকল্যাণ সাধনের দাবী করে এবং 

ঘোষণ|। করে যে, তাদের লক্ষ্যও শক্তিশালী নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 

আওতায় জনসাধারণকে তাদের নীতিতে পরিচালিত করা,-.কেন সে 

রকম একটি রাজনৈতিক দল তাঁদের কাজ কর্মে গোগনত। ও শঠতার 

মধ্যে ঢাকতে চা ? এর পিহনকার সত্য আঘাকে আবিষ্কার করতেই 
হবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে আমি আশার মন স্থির করনুম। কমিউনিস্টর! কি 

গোপন করতে চায় এবং এই বড়যস্ত্রের ভাব কেন? এতগুলি 

“ফ্রন্ট? গড়বার জন্য এত চেষ্টাত্রকি দরকার খার মচ্ছাদনে তাঁদের 

প্রতভাবকে ঢেকে রাখতে চায়? বদি কমিউনিজম্রে 'তত্তিও হয় সাধারণ 

মানুষের ইচ্ছা, তাহলে তার কেন অন্ত রাজনৈতিক দলের মত সেই 
জনসাধারণের কাছে প্রকাম্তভাবে সমর্থনের জন্ত বাগ না? অথবা 

কমিউনিস্টরা জনপাদারণের ইচ্ছ! অগ্ঠার ভাবে দখল করতে চায় ? তাই 
ঘদি হর তবে সেট। কি উপ|ণ্রে? কোন্ অধিকারবলে ? 
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আর্থার সলোমন ঘখন আমার ফ্রু।াটে তার নিমন্ত্রণের উত্তর শুনতে 
এল তখন আমার এই সব কৌতূহলের উৎসকে বেশ সংক্ষেপে ব্যক্ত 

করলে । আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়নি । সে-সুযোগ নেওয়ার 

আগেই, সে আমার কাছে এল। 

প্রথমেই সে বললে, “তুমি যে আমাদের সদস্ত হয়েছ তা সাধারণে 

জানবে না, সে ভয় নেই।” 

আমার অবশ্ত অন্য অনেক তয় ছিল, তবে আর্থার সে সব মানত 

না। আমি অবশ্ঠ ধুসীই হলুম শে আনার কমিউনিজ মু আপাততঃ ঢাক] 
থাকবে কিন্ত তার উদ্দেস্তট। বুঝতে পারুম ন। আমাদের রাজনৈতিক 
প্রক্রিথা কি ভয়ের উপর স্থাপিত? আমি নিউ ইংল্যান্ডের নাগরিক 

সম্মেলনের এতিহ্থে মানুষ, যেখানে প্রত্যেক মান্থুষ কারুকে ভয় না করে 

নিজের মত ব্যক্ত করে। 

আর্ট বলে যেতে লাগল, '“তোমার সংঅব দেখাবার মত লেখাপড়ার 
কিছুই থাকবে না। লীগের সদর দফতরে তোমার নামের কোন 

ফাইল থাকবে না। কোন মেম্বারশিপ কার্ড থাকবে না । তোমার 

প্রতিবেশীর ব| ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট লোকেদের কিছুতেই জানানে। হবে 

যে তুমি একজন কমিউনিস্ট । তোমার জীবন ঠিক দাধারণ ভাবে 
চলবে ।” 

আমি মনে মনে একটু ব্যঙের হাসি হাসলুম, আর ভাবলুম, 

“মিথ্যাচারীর জীবন হ'ল দ্বিচারীর জীবন।” 

আর্ট বলতে লাগল, ! তার বেঁটেখাট, উত্তেজিত, ষড়যন্ত্রকারী অথচ 

বুদ্ধিদীপ্ত চেহার! দেখে তাঁকে রহস্য উপন্তাস থেকে বেরিয়ে আসা একটি 
হাস্তাম্পদ চরিত্র বলে ননে হচ্ছিল ) “অবস্ত লীগের মেম্বার হ'লেও তুমি 

কমিউনিস্ট পার্টির মেঘার নও। এটি মনে রেখো। লীগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
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যুব প্রতিষ্ঠান। ত| বলে এটা একট পাঠচক্র বা সামাজিক দল নয়। 
তার চেয়ে বেশী। এটা প্রোলিটেরিয়েট আন্দোলনের নেতৃত্ব করার 

শিক্ষাকেন্দ্র।” 

“লীগ কমিউনিস্ট দলদ্বার! নিয়ন্ত্রিত নয়” সে মিথ্যা বলছিল এবং 

জানত যে আমার কাছে তা ধরা পড়টিল। “তুমি দেখতে পাবে 

যে লীগই একমাত্র সম্প্রদার়-নিরপেক্ষ, জাঁতি-নিরপেক্ষ তরুণদল যার! 

জাতীয় ভিত্তিতে উন্নততর জীবনের জন্য সংগ্রাম করছে, শুধু আমেরিকার 

লোকের জন্য নয়, সমস্ত পৃথিবীর জনতার জন্য। 
“তুমি স্থুরুতে আট-নয় জনের একটি ছোট্ট গোষ্ী নিয়ে কাজ 

করবে । খুব পড়াশোন! করতে ভবে। খেমব সদস্তরের তুমি দেখতে 

পাবে তার মধ্যে শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসাধী, বুদ্ধিজীবী সকলকারই 
প্রতিনিধি দেখবে । তার! আন্তর্জীতিকও বটে, ইন্ছদী, গ্রীটান, নিগ্রো। 

তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আ'বক্ষার করে তুমি শ্রবাক হবে ।” 

আমি এই কর্থাবার্তায় একট! পুরা গ্িপোর্ট আর তার সঙ্গে আমার 
অভিমত টাইপ ক'রে হ্ারন্ড লীয়ারীকে পাঠিয়ে দিয়ে পরবর্তী ঘটনাবলীর 

জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুদিন পরে খন আমার নৃতন থিয়েটারী 

চাঁকরীতে যোগ দ্রেবার জন্ঠ আমার আপিসে বর্তমান চাকরীর কাগজপত্র 

গোছ-গাছ করছিলুম তখন একট! টেলিফোন পেলুম । 

“হালে! মিঃ ফিলব্বিক। আমি মিস গ্রস কথা বলছি । টোনি।” 

“ই হা, হ্ালো। কেমন আছেন?” কেন্বিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের 

সময়কার হততাগ্য দ্িনগুলির পর আর তার সঙ্গে দেখাও হয় নি, 

তার সম্বন্ধে কিছু শুনিওনি। 

সে বললে, “একেবারে দেখাই নেই যে।” 

“আমি--আমি খুব বেশী কাজ করতে পারিনি । আমাদের বিশেষ 
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সুবিধা হয় নি। আমি কাউন্সিলের কথা বলটি । আমি বোধ হয় 

ও কাজের ঠিক উপবৃক্ত ভিলাম না।” 

“সে যাক গে। কিন্তু এখন আমার কতকগুলি অসমাপ্ত কাজ 

আছে সেট! আমি আলোচিন! করতে চাই । এক সঙ্গে লাঞ্চ খেলে কেমন 

হয়?” 

“বেশ ত খুব খুসী হবো ।৮ 

আমরা বেম্বিজের ওগালডফ” রেস্টরাঁতে মিলিত হলুম। এটা 

হার্ভার্ড কলেজের সামনের চারু-চৌকে। নাঠটার উপ্টা দিকে আর টোনির 
সট,ডেপ্ট ইউনিপন "1সিসেহ শাডীতেই । আমরা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে 
পরস্পরকে অভিবাঁদন করলুম। তার এখনও সেই রকম রোদ-পোড়। 
রং, সে এখনও গেই প্লকদ সন্বদর্র ও মনোহাপ্রিণী। বইএর মলাটে 

“খাটি আমেরিকান কলেজ ত্ুণা” পরিচয় দিয়ে চবি দেবার উপযুক্ত 

চেহারা । আমরা কাফেটারিয়। থকে খাবার ভরে নিয়ে একটা টেবিলে 

নিয়ে গেলুম যোলায়েম কথাবার্তা বলতে বলতে । মে একটা কাগজের 
রুমাল খুলে কোলের উপর পাতলে। আমি কিছু ভূমিকার আশা 

করতে লাগনুম, কিসের তা জানি ন|। 

সে তার ভাজা ভাঙগ গুলায় বললে, ' আমি শুনে সুখী হলুম যে 

আগনি লীগে যোগ দ্রিয়েছেন।” 

আমি দ্রুত তার দিকে চেরে দেখলুম। সে তীক্ষ দিতে আমার 

দিকে দেখছিল, কিন্ত হাসিমুখে । আমি আমার চশমাট] খুলে ফেললুম। 
আমি যখনই যুখতাব গোপনে করতে চাইতুম তখনই চশম। খোল! আমার 
অভ্যাসে দাড়িরে গিয়েছিল । এ সত্যটা যেন হঠাৎ বুঝতে পারলুম ; 
তয় হুল, হুর়ত আমার এ আচব্লণে গোনীর বিবসটা ফাস হয়ে যেতে 

পারে। কেম্বিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের সঙ্গে টোনির ঘনিষ্ঠতা এবং 
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যারা তাকে কাৎ করলে তাদের সঙ্গে টোনির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 

লক্ষ্য করেছিলুম, সেই জন্ত বহুদিন থেকেই আনি সন্দেহ করেছি যে 
টোনি একজন কমিউনিস্ট । কিন্ত আমার কোন প্রমাণ ছিল না। এখন 

অবশ্য বিষয়টা আপনিই উঠে পড়েছে । এটাই ফি তাঁর “অসমাপ্ত, 

কাজ? আমি আবার চশমাট। চোখে দিলুম, বুঝলুন যে এ সব মুদ্রাদোষ 

থাকলে আমার চরগিরি পেশার ক্ষতি হবে। আমি খাবার নিয়ে নাড়া 
চাড়া করতে লাগলুম। ক্ষিদে যেন চলে গেল । হয়ত আনান নীরব দুষ্টির 

উত্তরে সে বললে, “অবন্ত আমি জাশি যে সোমার সরন্ত 5ওর়াট! প্রকাশ্য 

নয়।?? 

আমি এতক্ষণে ভাঁষা খুঁজে গ্লু, বললুম, অমি 'নচণ পেয়ে খুব 

গর্ঝ অনুভব করডি। খুবই আনন্দের হবেঙে এট 

“তা জানি।” 

আমি সাবধানে আরম্ভ করলুম “আমি জ!নতুম ন| যে আপনি-*** 

সে তার খোহন হাসি হাসলে, ' লীগ খুব শক্তিশানী। আপনি আশ্ধ্য 

হয়ে যাবেন, যখন দেখবেন কারা কারা এর সভ্য ।” আট” এই কথা 
বলেছিল। একজন লোক আমাদের টেবিলের কা দেয়ে যাচ্ছিল। 

আমাদের কথাবার্ত। বন্ধ হয়ে গেল। টোণি তার দিকে কৌতৃহলহ!ন 

দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বললে, “ভেবে দেখেছেন কি আপনি কি 
করবেন বলে আশ! করেন, আপনার সদস্তখিরি থেকে কি পেতে চান ?” 

“আমি এর লক্ষ্য ও নীতিতে বিশ্বাসী", বিড়বিড করে বললুম। সে 
সহজে ছাড়লে না, “ এখনও তার সম্বন্ধে আপনি বেশী কিছু জানেন না।” 

তার ভাবটা এখনও বেশ মিষ্ট ও হৃগ্য কিন্ত তার গলার আওয়াজে একটা 

স্পষ্টবাদিতার সুর, তার দৃষ্টি আমার চোখের উপর স্থিরভাবে ন্যস্ত | 

“কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার বিশেষ উত্সাহ? লীগের অত্যাধুনিক 
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কর্মন্থচী সম্বন্ধে আপনার কোন প্রস্তাব আছেকি? আমি জানি যুব 

প্রতিষ্ঠান নিয়ে আপনি অনেক কাজ করেছেন" 

সে আমার উপর অবিরাম প্রশ্ন বর্ষণ করে চলল, প্রায় জবাবের জন্য 

অপেক্ষা না করেই, যেন সে একজন ইনকুইজিটর-__ আমার রাজনীতির 

মতামত, এমন কি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, তার মধ্যে কতকগুলির 

জবাব দিতে আমি ইতস্ততঃ করেও তেবেছি যে তার উত্তর বোধ হয় তাঁর 

জানাই আছে। আমার একটা অন্বস্তিকর অন্ৃভূতি হ'লযে সে ইচ্চ 

করেই আমাকে অগ্রস্তত করতে চাইছে । এক্ষেত্রে সত্য কথা না বললে 
বিপদ আছে। 

আশার নাপ-মা কি করতেন। কোথার থাকতেন? ও, তার সৎ- 

শ্রমিক! ইউনিয়নের মেম্বার ছিলেন আপনার বাবা? আপনার স্ত্রীর 

খবর কি? লীগ সম্বন্ধে তার কি রকম মনোভাব ? গার্কসরাদ কতখানি 

পড়েছেন এবং তাঁর কোন বিষদ্ুটার উপর আপনি জোর দিতে চান? 

আমি প্রত্যেকটার উত্তর যতখানি সম্ভব সোজান্ৃজি দিলুম, কেবল 

ইভার নিক্ষি্নতা সম্বন্ধে খানিক সাফাই দিলুম, ঘরসংসার ছেলেপিলে 
ইত্যাদির দোহাই দিয়ে । 

“আপনি ত শান্তি-প্রিয়তায় বিশ্বীসী। ন্যারধুদ্ধ ব'লে কিছু আছে 
মনে করেন ?” 

মার্ঝীয় দর্শন অম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে মুস্কিলে পড়ে গেলুম। 
বেশ নিশ্চিন্ততাবে উত্তর দিলুম, *অবশ্ত আমি এই হুদ্ধে বিশ্বাসী । 
একবার যখন আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন 

একমাত্র পঞ্চ হচ্ছে যত তাডাঁতাঁডি সম্ভব সেটাকে জিতে ফেল! । 

শান্তিবাদ যতক্ষণ যুদ্ধ না ঘোষিত হর ততক্ষণই সম্ভব এবং এক্ষেত্রে 
আমাদের আক্রমণ কর! হয়েছে। অবশ্ঠ ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে 
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আমি বরাবরই ভেবে এসেছি 'যে যুদ্ধ সেকেলে হয়ে গেছে এবং 
সভ্য-জগতে বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্ত শান্তিপূর্ণ উপায় আবিষ্কার 
কর! উচিত। আমি মনে করি ন! যে বুদ্ধে কেউ জিততে পারে।” 

সে আর আলোচন! ন! বাড়িয়ে বল্লে, ছি” ধেন কথাগুলি মনে 
মনে নোট করে নিলে। বখন আমি পরে ব্যুরোতে রিপোর্ট দাখিল 
করলুম তখন সর্বপ্রথম আমার এফ. বি. আই-এর সঙ্গে সংম্পর্শের 
জন্য অস্বস্তি বোধ করলুম। যখন গুপ্তচর আছে তখন তার উপর 

নজর রাখার জন্যও নিশ্চয়ই আরও লোক আছে। কিন্ত এ সম্পর্কে আমি 
খুব সামান্যই অবহিত ছিলাম। বিশেষত মনে হ'ল, টোনি গ্রোসের 

এভাবে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাস! বড় বেশী তীক্ষু, অস্বস্তিকরও বটে । 
আমার লীগের “সেলে'র প্রথম অধিবেশনে হল আমার ২১৩ নং ব্যাঙ্ক স. 

ট্রাটের ঘরে, ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে। আর্ট সলোমন এল আর এল 
“জয়” যে নেয়েটি আমাকে “দানডে ওয়াকার” জোগাত। পরিচয় করার 

সময় দপীয় নাম বলা হল ”বী,-1ডটি,-.-আযালসাডেভ,***বেটি'**এই 
হাব।” 

আর্ট জিজ্ঞাসা করলুম, “সিড আসবে না কি?” সে বললে, না, 
সে অন্ত এক সেলে আছে আর এখানে প্রায় নূতন অত্যাগত। আমি 

টে!নিকে আশা করছিলুম, কিন্ত সে এল ন1! 

অনেক কমিউনিস্ট সাহিত্য এনে আমার বসবার ঘরের দেবদার 

কাঠের সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রাখা হ'ল। আমাদের উৎসাহ-স্থচক 

একটু বক্তৃতা হল এবং এইগুলি যতখানি সম্ভব কেনার জন্ত অনুরোধ 

হল, মূল্য এক থেকে পচিশ দেণ্ট। কতকগুলি পুস্তিকার উপর 
কমিউনিস্ট পার্টির নাম ছিল, অন্তগুলিতে ছিল ন1, সেগুলি “স্বাধীন” 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে প্রকাশিত। আর্থার বৈঠকটাকে একটা 
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আহ্ষ্ঠানিক রূপ দিল। ঘরোয়! আবহাওয়া! বদলে গাভীর্য্যপুর্ণ আব্হাওয়া 
আমদানী করল। ঘোষণা করল সেই সন্ধ্যার আলোচ্য বিষয় হু'ল 
“গ্যায় ও অন্ঠায় ঘুদ্ধণ” | আমার ভিতর একটা উষ্ণত৷ অনুভব করলুম। 
একটি মেয়েকে বিষয়টির অবতারণ! করার জন্য আহ্বান করা হ'ল, সে 

একতাড়া শিক্ষামূলক সাহিত্য বার করলে। 
আমি শুনলুম, আমি টোনি গ্রোসের কাছে খুদ্ধ সেকেলে হ'য়ে গেছে 

বলায় মাঝ্স বাদ সম্পর্কে একট! গুরুতর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। 

আমি তার কাছে আরও বলেছি যে, আন্তর্জাতিক বিবাদের শীস্তিপূর্ণ 
নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব। মাক্সপহ্বীদের মতে যুদ্ধ প্রয়োজনীয। প্রধান 

বক্তা ব্যাখা! করলেন, বৃদ্ধ ছুই প্রকার-_ “ন্যায়” ও “অন্যায়” | 
কমিউনিস্টর! মাত্র অন্তদেশকে পদানত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধের 

বিরোধী। এমন কি সে যুদ্ধগুলিকেও অন্তযুদ্ধে পরিণত করার জন্য 
কমিউনিস্টদের চেষ্টা করতে হবে। তরুণী উপদেষ্টা বললেন যে 

কমিউনিস্টরা জনসাধারণের যুক্তির জন্য বা তাদের বহির্শক্রর আক্রমণ 

থেকে রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ তার বিরোধিতা! করে না। এই সকল 

যুদ্ধের সমর্থন কর! উচিত, উৎসাহ ওয়! উচিত৷ 
বিষয়টির উদাহরণ দেওয়ার জন্য এবং প্রস্তাবটির প্রমাণ দেওয়ার 

জন্য আমাদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে একটি পুম্তিক! দেওয়া হ'ল, তার 

নাম “তোমার শক্র জাপানকে চেন” । আমি আশ! করেছিলুম যে 

এর উপর কমিউনিস্ট পার্টির ছাপ দেখতে পাঁব। কিন্ত একটু আশ্চর্য্য 
ও কৌতূহলী হয়ে দেখলুম যে পুস্তিকাখানি বেরিয়েছে “ইনষ্টিটিউট অফ 
প্যাসিফিক রিলেশানস, ১২৯ই, ৫২তম স্রাট, নিউইয়র্ক থেকে । আমি 

আশ্চর্য হয়ে ভাবলুম যে তরুণ কমিউনিস্টদের শেখার জন্য এই 

প্রতিষ্ঠানকে কেন ব্যবহার কর! হয়েছে। 
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আমি কিন্ত বুদ্ধকে--ত1 সে যে রকমই হোক না কেন, সত্য সমাজের 
একটা অঙ্গ হিসাবে মেনে নেওয়ার তীব্র বিরোধী ছিলাম, খুষ্ীক্ন নীতি- 

বাদের দিক থেকে । আমার পক্ষে লীগের প্রস্তাবিত বুদ্ধের প্রকার তেদ 

মেনে নেওয়া! কঠিন। আমি কিন্ত বিষয়ট! নিয়ে তত গাথা থামাইনি যতটা 
ঘামিয়েছিলুম এই ভেবে যে আমার কমিউনিস্ট-নীতি শিক্ষার প্রথম বিষয় 
হবে সেই বিষয়, যা টোনি গ্রোস কিছুদিন আগে উত্থাপন করে আমার 
মতামত ব্যক্তিগত কথাবার্তার মধ্যে জেনে নিষেছে। 

কেম্বিজ ইয়ুথ কাউদ্সিলের শাস্তিবাদ ন্মরণ করে আমি বললুম, 

“কিন্ত কমিউমিস্ট দল বরাবরই শাস্তিবাদী নয় কি ?” 

আমাদের একজন বললে, “আদৌ ন1। মাকৃ্বাঁদ শাস্তিবাদকে 

স্বীকার করে না। এ ছুটি পরস্পর বিরোধী ।” 

লীগের চোখে আমার নীতি শিক্ষা যখন যথেষ্ট এগিয়েছে তখন 
আমায় প্রথম পার্টির কাজ দেওয়া! হ'ল, দলের জন্য ক্যানতাস 

করা। দলের জাতীয় নেতা আর্ল বাউডার, পাশপোর্ট জাল করতে গিয়ে 
জেলে গিয়েছিলেন-_ আমার প্রথম কাঁঞ্গ হ'ল, তার মুক্তির জন্য দরখাস্তে 

স্বাক্ষর সংগ্রহ কর'। 

আমরা কেছি'জকে দরখান্তয় ঢেকে ফেললুম। আমি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির আফিসে ক্যানভাম করলুম, দরজায় দরভাঁয় ধাক! দিলুম রাস্তার 

মোড়ে মোড়ে দীড়িয়ে স্বাক্ষর ভিক্ষা করলুম। আমাদের যুক্তি হ'ল-- 

বাউডারকে যে অপরাধে জেলে দেও] ৯য়েছে, সে অপরাধে আগে আর 

কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমরা আশাতীত সমর্থন লাভ করলুম। 

মার কেদ্িজেই ত্রিশ হাজার স্বাক্ষর পাওয়া গেল, সমগ্র লোক 
সংখ্যার এক চতুর্থাংশ। এতে ফল পাওয়া গেল। ১৯৪২ সালের 
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১৬ই মে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ব্রাউডারকে “জাতীয় ধক্যের দোহাই” 

দিয়ে ছেড়ে দিলেন। 

এই কাঁজের মধ্যে সব সময়ই আমার মনে হ'ত যে আমার সহকর্মীরা 
আমার কার্য্যাবলীর ওপর তীক্ষ লক্ষ্য রাখছে । আমি সর্বদা সাবধান হয়ে 
থাকতুম পাছে ভুল সময়ে ভূল কথা বলে ফেলি। কথা বলার আগে 

ওজন করে কথা বলতে শিখলুম। প্রত্যেক মুহূর্ত, তা যতই নির্দোষ 
হ'ক না! কেন, ফাদে পা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। 

কেন্িজের একটি অকমিউনিস্ট তরুণ-সংঘে আলাপ হ'ল একটি 

মেয়ের সঙ্গে, তার নাম শুধু মার্গট বলে জানলুম। সেজয়ের বোন। 
জয় উপস্থিত ছিল ন! এবং আমি জানতুম না যে মার্গটও জয়ের মত 
কমিউনিজমে উৎসাহী কিনা। তা হলেও সম্পর্কটা জেনেই সাবধান 

হয়ে গেলুম যর্দিও মার্গটের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনও প্রত্যক্ষ 

যোগ পাই নি। 

সতার আলোচনা খুব সুক্ষ ও তুগ্চ ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যেই যখন 
আমি বক্তৃতা করছিলুম আর আলোচনাকে চালিত করার চেষ্টা করছিলুম 

তখন পরোক্ষ ভাবে কমিউনিজ নের উল্লেখ করতে হ'ল । 

মার্গট সহস! সবাইকে শুনিয়ে বলে উঠল, “হতভাগ! কমিউনিস্ট যত 

সব !” ঘরের মধ্যে একজন তাকে সমর্থন স্থচক ধ্বনি করলে, কিন্ত আমার 

মনে বিপদের সঙ্কেত দেখা দিলে। সেকি একজন কমিউনিস্ট বিরোধী, 

তার তগ্নীর সংশ্রবকে দ্বণা করে? অথবা মার্গটও একজন লীগ সমস্থ 

এমন কি পাটিরও সদস্ত থে জানে আমি খোগ দিয়েছি? সেকি আগার 

সত্যকার যুক্তি জানে এবং সেটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে? তাই যদি 
হয় ত তাবলুম, সে ছেলেমান্থষি করছে। কিন্তু এটা একট৷ অকমিউনিস্ট 
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প্রতিষ্ঠান এবং ঘরে কেউ কেউ বেশ তীত্র কমিউনিস্ট বিরোধী । 
কাজেই যে দিকেই যাই বিপদের সম্ভাবনা আছে। 

যতটুকু সময় থাম! সম্ভব, সেইটুকু থেমে যতখানি সম্ভব নরম 
গলায় বললুম, "আজকের বিষয়ের সঙ্গে কমিউনিজমের কোন সম্বন্ধ 

নেই। যেবিষয়ের আলোচন। হচ্ছে, তাতেই আমাদের নিবদ্ধ থাক! 

উচিত।” 

মার্গটের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমি আরও সাবধান হলুম। আমি 
এখন বুঝতে শুরু করেছিলুম যে কমিউনিস্ট সদন্তদের মধ্যে 

সরকারী গুপ্তচরদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার একট! তাগিদ 

আছে। এই মনোভাবের উপর অন্ঠ সদস্যদের চেয়ে আমার বেশী 

সন্ত্রম ছিল। তাছাড়া আমার নুতন কমরেডরা আমাকে এই মতবাদ 

শিথিয়েছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীদের অগ্রণীদেরই 
শুধু প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, সুনির্বাচিত অল্প কয়েকজন। এদের মতে 

যার দুর্বল, যাঁদের মনোভাব ফ্যাকাশে, যারা মাত্র সমর্থক, অথবা 

জ্ুবিধাবাদী ভ্রাস্তপথে পরিচালিত, তাদের অনবরত বেছে বেছে দলের 

থেকে বিতাড়িত করতে হবে অথবা এমন কাজে দিতে হবে যেখানে 

কোন ক্ষতি হতে পারে না। এতদূর অগ্রসর হয়ে আমি এখন 

বিতাড়িত হতে রাজী নয়। আমি ধরতে পারলুম যে মার্গটের খোঁচা 

এই ধরনের বিতাড়ন পদ্ধতিরই অঙ্গ হতে পারে ! 
কেউ না সন্দেহ করে এইতাবে খোঁজ খবর করে জানলুম মার্গটের 

পুরো নাম মার্গট ক্লার্ক এবং সে কিছুদিন যাবৎ হার্ভার্ড স্কোয়ার 

কমিউনিস্টদের দ্বারা সমধিত একটি বইয়ের দোকানের ভারপ্রাপ্ত ছিল। 
ত৷ ছাড়া সে কেন্িজের একট! কমিউনিস্ট সেলের সভায় যোগ দিত। 
যখন আমার সন্দেহ এইভাবে বিশ্বাসে পরিণত হ'ল তখন বুঝলুম থে 
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আনার জন্ত একটা! কাদ শাতাই হয়েছিল। সেই থেকে আমার কল্পনাকেও 

সন্দেহ করছে লাগলুম এবং যেখানে যাই সেখানেই কমিউনিস্টরা আমার 
উপর নজর রেখেছে বলে মনে হতে লাগল । 

আমি আবার দলের কাজ পেলুম। আমাকে বলা হ'ল যে আমার 

বাড়ীর মোড় ফিরেই ৭৫, ম্যাগাজিন ্ীটে কেম্বিজের ইয়ং কমিউনিস্ট 
লীগের সদর দপ্তরে রিপোর্ট করতে । স্থাঁনটা ল্যারি ও টোনি লকের 

ফ্ল্যাট বলে জানানে। হয়েছিল, এদের নাম কখনও শুনিনি। যখন 

আমি সেখানে পৌছনুম, তখন দরজা খুলে দিল আমার হার্ভার্ডের 
সুন্দরী বন্ধু টোনি গ্রোস। দে আমাকে অতি বাঁদন করলে, আমি তাকে 

মিসেন্ লক -_অবস্ত প্রকৃতই যদি তাই তার নাম হয়- এইরূপে দেখে 
বিস্ময় ঢাকবার যথানাধ্য চেষ্টা করতে লাগলুম । আমি জানতুম না তাদের 
কতদিন বিয়ে হয়েছিল, এবং জিজ্ঞাসাও করলুম না। টোনি ব্যস্ত 

ছিল, সে দ্রুত চলে গেল। 

আমি র্ল্যাটটার চারদিকে দেখতে লাগলুম। একটা ঘরে গোটা 
দুই টাইপরাইটার, একট। ফাইল রাখার আলমারী আর কতিপয় 

ব্স্ত লীগ সস্ত। আমি চিঠির কাগজ ও নাম ডেস্কের উপর 

দেখলুম, তার উপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ছাপা রয়েছে এবং 

তাদের কতকগুলিকে আমি অকমিউনিস্ট বলে জানতুম। আমি 

সাবধানে তাঁড়াগুলি লক্ষ্য করে দেখতে লাগনুম যে সেখানে কেম্িজ 

ইয়ুথ লীগের নাম পাওয়া যায় কিনা। এই দপ্তর বা এই রকমই 
আর কোথাও থেকে কি সলোমন ও বাঁচরদের কেছিজ ইয়ুথ 
কাউন্সিল সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী হত? 

একজন লীগকন্মী আমাকে রাশিয়ান ওয়ার রিলিফ কমিটার বোস্টন 
শাখার ছাপ! কাগজে একখান৷ চিঠি এনে দিলে। তাঁর ঝা দিকটায় 
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কমিটির সদস্য ও পৃষ্ঠপোবকদের নাম ছাপা ছিল। তাদের মধ্যে 

অনেক স্থানীয় ও জাতীরভাবে প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। অবৈতনিক 

সতাপতি ছিলেন পরলোকগত ডাক্তার সার্জি কুসেভিৎস্থি, স্থানীয় 
সভাপতি ছিলেন ডাঃ হিউ ক্যাবট। আমি নিজের অভিজ্ঞতা! থেকে জানতুম 

যে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সভাপতিপদের গুরুত্ব খুব বেশী নয়। 
আমি তাকিয়ে দেখলুম, নামগুলির মধ্যে কোনও কমিউনিস্টের 

সন্ধান পাওয়া! যায় কিনা । আমি জানতুম, এদের মধ্যে একজন না 
একজন কমিউনিস্ট হবেই। কিন্তু কোন নামটাই ঠিক মনে হ'ল 

না। বলনুম ঘে আমি অতঃপর কেদ্বিজের থেকে বোস্টনেই বেশি 
কাজ করব। বোধ হয় রাশিয়ান ওয়ার রিলিফের জন্ত সেখানে 

কিছু করতে পারি। কে আমাকে এ বিষয়ে সাহাধ্য করতে পারেন ? 

উত্তরে বোস্টন কমিটির সম্পাদিক। মিসেস জর্জ স্তাকানের সঙ্গে ১২৩, 

নিউ'বরী স্্টে দেখা করতে বলা হ'ল। আমাকে একখান! পরিচয় পত্রও 

দেও?! হ'ল। আমার সবচেয়ে বিস্ময় লাগল এই দেখে ষে রাশিয়ান 

ওয়া রিলিফের চিঠির উপরে ছাপা! হেড কোয়ার্টারের ঠিকান! নিউবেরী 
্রাটেন কিন্তু ইয়ুথ কমিউনিস্ট লীগের আফিসে তার এতবড় স্ত,প 

রয়েছে যে খুব বড় কান্জেও কুলিয়ে যেতে পারে। 

চিঠিটাতে পত্রবাহক হিসাবে আমার রাশিয়ান রিলিফের সরকারী 

সলিসিটার হবার জন্য সনন্দ ছিল। আর একট| “ক্রপ্ট”? ? ইয়ং 

। কমিউনিস্ট লীগের কাবখানায় তৈরী! এই রহম্তজালকে আরও 

| ঘনীভূত করে চিঠির তলায় সই ছিল, “আযালিস মিল্স ৮, ম্যাসাচুসেটস 
ইয়ুথ কাউন্সিলে আমার পুরাতন বন্ধু ও শিক্ষয়িত্রী । 

আমাকে একটা বাক্স দেওয়া হ'ল, তারপর রাশিয়ান ওয়ার 

রিলীফের জন্য কেছিজে ক্যানভাসিং করতে পাঠান হ'ল। আমর! 
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দোরে দোরে ঘুরলুম, দোকান, হোটেল বাড়ী কিছুই বাদ গেল না। 
প্রত্যেক সন্ধ্যায় বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আমি পাঁচ থেকে দশ ডলার 

সংগ্রহ করে সদর দপ্তরে ফিরে আসতুম। টাকা যে কোথায় যেত 
তাও জানতুম ন৷ বা তার কোন রসিদ বা হিসাব দেখাতে পেতুম ন!। 

রাশিয়ান ওয়'র রিলিফ আন্দোলন থেকে বোঝা গেল আমি এম 

এণ্ড পি থিয়েটাসের আ্যাভভার্টাইজিং ডিরেক্টরের চাকরী পাওয়াতে 

আর্ট সলোনন কেন অত অকারণে উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছিল। লীগের 

একজন কর্্মাধ্যক্ষ আমার কাছে প্রস্তাব করলে যে আমি আমার মানবদের 

বলে কেছিজের সেপ্ট।াল স্কোরার থিয়েটারের লবিতে ওয়ার রিণাফের 

&াদা আদারকারীদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিই। আনি তাদের প্রস্তাব 

মত কাজ করলুব, আমায় মনিবের কিছু গিজ্ঞাসা করলেন না। এতে 

ফণ্ডের যথেষ্ট যাহাধ্য হ'ল। দেখা যাচ্ছে, সব জিনিসকেই কাঁজে ল'গাঁন 

যায়! 

আমি দলের খুল! ঘাট কাজ যতদূর যত্ব সহকারে কর! সম্ভব বরতে 

লাগলুম. কেবল লীগের না সত্যদের নিয়মিত কার্য “ডেলি ওয়াকার” 

বিক্রী কর! ছাড়া । আমার ষতগুলি কাগজ বিক্রী করার কথা সেগুলি 

নিয়ে জঞ্জালের টিনের মধ্যে ফেলে দিতুম আর ব্যুরে! থেকে আমার 
খরচার জন্ বিল করে দামট। দিয়ে দিতুম । 

আগার যত্রের ফল ফলল। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রাদেশিক 

অধিবেশনে আমাকে বল! হ'ল যোগ দিতে । অধিবেশন হল মাসাচুসেট- 

সের ওয়েস্টনের কেপ্ডাল গ্রীনের একটি বুব ছাত্রাবাসে । সকালবেল। 

খেলাধুল! হ'ল, ছুপুর বেল!--বাক্সে করে নিয়ে যাওয়া খাবার থেকে লাঞ্চ, 
বিকালরেল! রাজনৈতিক বৈঠক। অধিবেশনে কোন গুরুতর বিষয়ের 

আলোচন! হ'ল না। তখনও কমিউনিস্ট ক্রিয়াকর্্ম টিমাতালে চলছে ।- 
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কিন্ত আমার পুরোনো বন্ধুদের অনেকের সঙ্গে দেখা হ'ল, কয়েকজন নতুন 

লোকের সঙ্গেও পরিচগ্ন হ'ল। 

সেখানে দেখা হ'ল সকলের সঙ্গে। জয় ক্লার্ক এখন বুদ্ধ সম্ভার 

তৈরীর কারখানাত্র একজন কক্ধী, টোনি গ্রোস বা লক, মিড সলোগন 

সৈনিকের সাজে, আর নাথানির়েল মিলস, ধিনি ' দুদ্ধে হব জয়ী” নামে 

নিজের লেখা একটা কবিতা শে(নালেন, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের 

প্রাদেশিক চেয়ারম্যান আযালিস গর্ভনের সঙ্গেও দেখ। হ'ল । আর একজন 

হোমরা চোমরা লোককেও দেখনুম, তার পরিচয় “কনরেড বব” ছাঁড়। 

আর কিছু পাওয়া গেল ন|। 

সিড বললে যে আর্থার সৈম্তদলে তন্তি হয়েছে। অফিগারের শিক্ষা 
পাবার চেষ্ট। করেছিল কিন্তু কৃতকার্ম্য হরনি। একজন বললে যে কেউ 

সম্ভবত চুকনি খেম়্েছে। সিড বললে, *সস্তভবত ওদের পিস্টে কোথাও 

ওর নাঁম আছে।” আমার একটু অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। 

সিড বিড়বিড় করে বললে, “এ নস্কর পাঁজী ট্রটস্কির পাচাটার দল। 

উনস্ককে যা কর! হরেছে ওনেরও তাই হওম| উচিত।” দলীয় আসন যে 
কিরূপ কঠোর হতে পারে জেনে আমার অন্বস্তি আরও বাড়ল। 

“আনি রাতে কিরে অধিবেশনের 'একটা পুরো রিপোর্ট প্রথামত 

ব্যুরোতে পাঠিয়ে দিলুম। আমি যে উপ্ট দিকের চর এট! ধরা পড়ার 
বিরুদ্ধে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাতে এই খবর 
দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে একট! বড ফাক থেকে গিয়েছিল। দলের 

মধ্যে আমার কাজ কর্ধ সম্পুর্ণ স্বাভাবিকশাবে দলীয় উপরওয়ালাদের 

প্ররোচনায় চলছিল । আমার উপর খে সকল হুকুম বা উপরোধ আসত 

সে সব দলের কাছ থেকে. এক. বি. আই আমাকে কোন বিশেষ 
তঙ্গী গ্রহণ করার কোন উপদেশ দেয় নি। কনিউনিস্টরা যে সব 
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কর্মপন্থা নির্দেন দিত সেগুলি এফ বি আই দেখে দিত কিন্ত লীয়ারি 

আমাকে উদ্বিগ্ন হওয়া ব| আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করতে বারণ 

করেছিল। এতেই ধথেষ্ট রক্ষাকবচ ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগা- 
যোগের সমস্ত। আমাকে একটু উদ্িগ্ন করেছিল যতক্ষণ ন! তাদের 

কায়দা! আয়ত্ব করি। ধর! যাতে ন1 পড়ি তার জন্য বৃযুরো বিবিধ 
সতর্কতামূলক উপার অবলম্বন করত কিন্ত তাদের প্রণালী খুব সুক্মসভাবে 
গড়া, আবার তাকে প্রা্ই বদলানো! হ'ত থাতে ঠকানো! যেতে পারে। 
আর উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হচ্ছে কিন! জানবার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা 
করে দেখ! হত। 

আমি প্রথম প্রথম যে সব রিপোর্ট দিতুম, সেগুলি দীর্ঘ, মতামতে 
পর্ণ, অন্ুমাননির্ভর ৪ অস্পষ্ট । হাল ঠিক নিয়মটা বলে দিলে। সে 
বললে, “আমর! মাত তথ্য চাই; তথ্য থেকে মীমাংসার প্রয়োজন নেই । 
এ রহস্তের এত বিভিন্ন প্রকাশ আছে যে” সেগুলি থেকে একজন 
লোকের পক্ষে কোন মীমাংসা করা অসভ্ভঘ। আমরা সব মৃত্তির 
সানঞস্ত করব। তুখি শুধু তথ্যগুলি দিয়ে যাবে, কোনটা বাদ ন! দিয়ে। 

এই সব রিপোর্টের অংশ হিসাবে আমি প্রচুর নথিপত্র রাখতুম। 
তার সঙ্গে থাকত আমার হাতে আস! ছাপানে৷ প্রচারপত্রগুলি। এক 

গরমের দিনে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে দেখি বসবার ঘর অসহা গরম আর 
ধোয়ার ঘুছ গন্ধে ভরা। আগুন লেগেছে তেবে চার দিকে ঘুরে 

দেখতে লাগলুম। ইভাকে ডেকে সাড়া পেলুম ন1। সে বাড়ী নেই। 
পাগলের মত সমস্ত জায়গ। দেখেও আগুনের চিহ্ন পেলুম না। 

শেষে বসবার ঘরের মাঝখানে ছোট কাঠের স্টোভট। নজরে 
পড়ল। তার ইম্পাতের পেটটায় হাত দিয়ে দেখলুম তখনও 
গরম। আমি সীাড়াশী দিয়ে চাকনিট। খুলে ভিতরে স্তরে স্তরে পোড়া 
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কাগজের ছাই দেখতে পেলুম! আমি আমার ডেস্ক পরীক্ষ| 
করে দেখি আনার নথীপত্রের বেশীর ভাগই নাই। 

তা বাড়ী ফিরলে আমি এর কৈফিয়ত চাইবুম। সে বেশ সাদ! 

গলার বললে, “আমি পুড়িরে দিয়েছি |” আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বলনুম, “কেন ? 
ও গুলি আমার দরকার ।” 

“হার্ব এ জঞ্জাল আমি বাভীতে রাখন না। খদি তুমি এ সব 

বাপার চালাতে চাও, চালাও, কিন্ত এ সব রাবিশ বাড়ীতে আনার কি 

দরকার বৃঝি না। না এ সব দেখেছেন, আমরা সব আলোচনা করেছি । 
মাত তোমার ভন্য ভেবে আকুল। আমি তাকে কি বলব? তুমি 

যেকিকর আমি জানি না আর যেটুকু জানি, তাকে তামাসা বল৷ 

চলে না।” 

বাস্তবিকই ইতা তার মাকে বা বন্ধুদের কিই বা বলবে? আমিই 
৭ ইভাকে কি বলতে পারি । আমি হালের সঙ্গে এ সমস্যার আলোচনা 
করতে ?গলুম। সে* কাগজ পোড়ানোর কথা শুনে হেসেই অস্থির 
কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে ব্যাপারটা মোটেই হাসি ঠাট্টার 
ব্যাপার নয় । 

আমি বলি, “তাকে কিছু একটা বলতে হবে। সেসন্দিগ্ধ হয়ে 

উঠছে এবং একটু তর পেলেও আশ্চর্য্য হ'ব না। তাছাড়া আমাকে 
কমরেডদের কাছেও অপ্রস্তুত হতে হচ্ছে। তারা! জানতে চায় ইভা 

কেন আমার কাজে যোগ দেয় ন। ব্যাপারটা তার। মোটেই পছন্দ 

করে না।” 

স্বাল একটু ভাবতে লাগল । পরে বললে, “এ কথাটা একটু স্বতন্্ 
দাড়াচ্ছে বটে। আমি আশা করেছ্িলুম যে ওকে কোন কথা বলার 

প্রয়োজন হবে না, অন্ততঃ যতদিন না বলে গার যায় তাই আমি 
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চেয়েছিলুম । আচ্ড!. এ মব শুনে ওর মনোভাব কি রকম হবে বলে 

তোমার অহুথান ?" 

“ইভা? ও ঠিক বুঝবে। তাতে কোন গোলযোগ হবে না।” 
“তা হ'লে তুদি রং বুঝিরেই ব'ল। তুমি সাধারণ তাবে বাল যে 

তুমি গভর্ণমেন্টের হরেই কাজ করছ কেন আর কি ভাবে । তবে তোমার 
শ্বাশ্ডরী বা অন্য কাউকে এর মধ্যে এন না আর তোমার স্ত্রীকেও তোমার 

দোহাই দিরেই বলতে ভূল না যে তিনি ষেন এ বিষয়ে কারুকে কিছু ন 

ব'লেন।”? 

আমি শঙ্কিত তাবে অপেক্ষা করছিলাম উপযুক্ত অবসরের জন্য। 

ক্বতাবতই এরকম দীর্ঘ কর্মন্থচীর উপর ইতার কিরকম মনোতাব হবে, 
সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। আমার যে একটী বাড়তি পেশা 

আছে ইভা তা কিছুই জানত না। সেবাইরের কাঁজের থেকে ঘরের 
কাজেই বেশী লিপ্ত থাকত। সে জানত না, আমি আমায় দুরকম ব 
তিনরকম জীবনে এতদূর অগ্রসর হরেছি। বাচ্চার! ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রের 

কাজকর্ম সারা হলে, নিরালায় কথাটা পাড়লুম । 

“ইভা, তুমি হয়ত অবাক হয়ে ভাবছিলে ষে আমি এই সব প্রতিষ্ঠানে, 
লীগে, কি করছি। আমি তোমাকে বলেছি আমি কমিউনিস্ট ও কমিউ- 

নিজমের বিরুদ্ধে কাজ করছি, যে ভাবে সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করছি।”” 

ইভ| আমার দিকে মনমরা1 ভাবে চেয়ে রইল। এসব আলোচনায় 

যেন তার অনিচ্ছ। ৷ 

“আমি এসব কাজ করছি যেহেতু গভর্ণমেপ্ট তাই চায়। 
আমি একটী সরকারী প্রতিষ্ঠানের হ'রে কাজ করছি, তাদের 

৭৬ 
এ 



খবর দি ই, তাদের রিপোর্ট দিই। যে সব কাগজপত্র তুমি সেদিন পুড়িয়ে 
দিয়েছ"**” 

“প্রতিষ্ঠান, হার্ব ? এফ. বি. আই ?” 

“ঠিক তা নয়। আমি নিজের দলেই আছি। এটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, 

কিন্ত এইভাবেই আমি ভাল কাজ করতে পারছি।” 

ইভা কাছাঁকাঁছি একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বদলে, "ও, সে কথা 
আলাদা । এখন বুঝছি। আর আমি এ জিনিষট] বুঝতে পেরে এত খুসী 

হয়েছি । আমাকে আগে বলনি কেন ?” 

“ইভা, আমি বলতে পারতুম না। আনি কথ দিযেছিনুম যে 
বলব না।” 

“কিন্ত একি এতই গোপন যে তোমার পরিবারও পীঁনবে না! ? 
“ঘত কম লোক জানে ততই ধরা প্ড়ার ভয় কম।” 

“হার্ব, কাজট! কি খুব বিগজ্জনক ?” 

আমি হেসে বললুম. “আমি বিপদের জন্য শঙ্কিত নট । আগি সাবধানে 
থাকতে জানি। কিন্তু কথাটা! গোঁপন রাখার ভন; খথেষ্ট সাবধানে 

থাকতে হবে।” 

“কেন? কিকরে?” 

না জেনে আমায় ধরিয়ে দেওয়] খুব সহজ । আনাদের ঘরে এবং 

আফিসে আমাদের শুভান্ুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছে যেমনভাবে চলছি তেমনি 

ভাবে চলতে হবে। যখন আমার অন্য বন্ধুবা- তুমি জান “ক তারা 

আসবে তখন তুমি আমাকে কমিউনিন্টদের মত সলতে ও কাজ করতে 

দেখবে। প্রকাশ করলেই শুধু বিপদ আসতে পারে। তৃমি কারুকে 
থেসব কথ! বলতে পাবে না, এমন কি তোমার মাকেও নয়। শুধু তুমি 
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আর আমি জানব। যদি সময়ে সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে হোক্ কিন্ত 

ঘটনাগুলি যে দিকে যায় থেতে তে হবে ।” 

পোষ্টনের সহরতলী ওয়েকফিল্ডে যাঁবার সময় হয়ে এল। সেখানে 

উঠে গেলে আমি আশা করেছিলুম যে এই ব্যাপার থেকে পরিজ্রাণ পাঁব। 

কিন্ত আমি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের নেতাদের ঠিক বুঝতে পারিনি । 
উঠে যাবার সময় ম্যাগাজিন ই্রাটের লীগের সদর দপ্তরে লকেদের 

ফ্ল্যাটে একটী বিশেষ মিটংএ আমাকে ডাকা হ'ল। ল্যারি এবং টোনি 
লক, আ/লিস গর্ভন এবং ডটি ফ্লাই শম্যান নামে একজন লীগের কর্মী 

সেই সান্ধ্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিল। উদ্দেশ ছিল আঁমার জন্য একটি 

উপদেশাবলী তৈরী করা । 

প্রাদেশিক লীগের প্রধান আযালিস গর্ভন বললে, “আমর! তোমাকে 

একটা বিশেষ কাজের ভার দেব। ওয়েকফীন্ড জারগাট। খুবই গুরুত্ব- 
পুর্ণ কিন্ত সেখানে দলের তিৎ গড়ে তোল! দরকার । আমর! চাই তুমি বত 

শীপ্র সম্ভব নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর। লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় 

করবে, স্বাভাবিক জীবন ঘাঁপন করবে ।” 

আমি শুনলুম ে আমার লক্ষা হবে ওয়েকফিন্ডে একটা মুমুর্ধ্ঁ 

কমিউনিস্ট সেলকে পুনরুজ্জীবিত করা, থেটি হবে দলের আসল কেন্ত্র। 
নূতন সহরতলাতে পার্টির সদস্তদের নৃতন ক'রে সংগঠিত করার দায়িত্ব 
দেওয়। হ'ল। আমিস্তভিত হলুম। আমি পাটির মেশ্বারই নয়। মাত্র 
এর যুব শাখায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে একজন নবাগত মাত্র । কিন্তু এতে 
বুঝলাম আমার ধুলো খাটার দিন শেষ হয়ে এসেছে, এবং হ্থাল লীগ্বারী 
ঠিকই বলেছিল। সত্যিই, পার্টি আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চায়। সে 
কি করে জানলে? আমি লকেদের বসবার ঘরে চারটি মুখ তাল করে 
দেখলুম। মুখে কোন ভাব নেই। 

৭৮ 



আমাকে ছুটী নাম দেওয়া হল যারা আমাকে ওয়েকফিল্ড সেল গঠন 

করার জন্ত সাহায্য করবে। একজনের নাম কমরেড ফ্রাঙ্ক কলিয়ার এবং 

অপর জনের নাম গাস জনসন। আমাকে হুকুম দেওয়। হ'ল, ম্থযোগ 

পেলেই আমার নিজের বাড়ীতে ওয়েকফিল্ড কমিউনিস্টদের একটা সভ। 

ডাকতে । বোঁঝ! গেল যে আমি প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীণ হয়েছি, এখন 

আমাকে নূতন এবং অপেক্ষারুত গুরু কাজের দায়িত্ব দেওয়। হচ্ছে। 

আমি নিজে মেম্বার হওয়ার আগেই পাটির সেলকে পুনর্গঠন করাব ভার 

দেওয়। হ'ল। 

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “রাজনীতিতে কোন দলে বোগ দেব?” 

আম।র পরামশদাতারা বললে, তারা সে কথ! ভাবছে । আমার 

পরিবারের লোকেরা রিপার্লিকান দলের টিল। ওয়েকফিল্ড জেলা 

রিপারিক দল দ্বার! চালিত। সেখাঁনে ডেখোক্রাইদেব বোন প্রতিষ্ঠান নেই। 

“তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল হবে প্রিপাব্রিকানি বলে নাম লেখান। 

তুমি বা বলবে সেটা প্লিগাত্রিকান হয়ে বললে দাম বেশী বে ।” 

আমি আমার ব্যাপ্টিস্ট ধর্মসম্প্রীদায় সম্পকীয় ক্রিয়া কলাঁপের কথ! 

জিজ্ঞাস করলুম। তর হচ্ছিল, তারা ও থেকে তফাৎ থাকতে আমাকে 

বলবে। 

আযালিস গর্ভন কিন্ত বললে, “ধর্ধ্ন্রদায়ে তুমি নিছেকে সর্বতোভাবে 

প্রতিষ্ঠিত কর। জনসাধারণ যেখান্ইে থাকুক তার থেকে নিজেকে 

কখনও বিচ্ছিন্ন .কা'র না। যে ভাল কমিউনিস্ট সে সাধারণ লোকের 

নেতা। তুমি যদি কারখানার শ্রমিক হতে, তা হলে তোথাকে অমিক 

সংঘ বা শ্রমিকদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে হ'ত। তোমার 

অতীতে কিন্ত অনেকগুলি ধর্মোৎসাহী লোকের সঙ্গে সংম্রব রয়েছে। 
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কমিউনিস্ট হিসাবে তোমার বখনই তাদের থেকে তফাতে থাকলে চলবে 
না। অপর পক্ষে তাদের সঞ্জে বন্ধন তোমাকে নিবিড়তর করতে হবে ।” 

“আর কিছু ?” | 

“না, আমাদের খবরাখবর দেবে। তুমি কি তাবে চলছ আমাদের 

জানাবে। যখন তুমি একটি পুরা অধিবেশন আহ্বান করবে তখন 
জেল! আফ্িস থেকে একজন বিশেষ বক্তা পাঠিয়ে দেব ।” 

অতএব তৌগোলিক পরিবর্তনে কোন কাজ হ'ল না। আমি 
ওয়েকফিন্ডে সপরিবারে উঠে এল্ম, কিন্তু মিথ্যা পরিচয়ে এবং ভারা" 

ক্রান্ত হৃদয়ে। কিন্ত হাল লীয়ারি এবং এফ. বি. আই খুসী হ'ল। 
আমার কাছে শুনে হাল বলে উঠল, “গাগ জনগন!” তারপর নীঘু 

সুরে শিস দিতে লাগল। 

ফিলব্বিক পরিবার সন্ত্রণ যোগ্যতার সর্ধথা পরিচয় দিতে লাগল। 

আমি কর্মব্যস্ততার নমুন! স্বরূপ সকালের একখ|না ট্রেন ধরতুম এবং 
বতদ্দিন না নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলুম' ততদিন 
সন্ধ্যার নিজ পরিবারের কাছে দ্রুত ফিরে আসতৃম। আমি একজন 
সৎ ভারিকী নাগরিক, নান] ব্যাপারে উৎসাহী, সন্ত্রস্ত ব্যবসায়ী এবং 
গীর্জার একজন স্তস্ত। 

হেমস্তের প্রাক্কালে ইভা এবং আমি আমার বাড়ীতে ব্যাপ্টিস্ট 

সম্প্রদায়ের তরুণ-৩?ীদের অভ্যর্থনা করতুম। বড় বাড়ীটা আনন্দে, 
সৌহার্দে এবং ভ.ক্ততে ভরে যেত। কিন্ত এর আড়ালে অনেক 

ব্যাপার চাপা থাকত। অজ্ঞাত লোকেরা গভীর রাখে এই বাড়ীতে 

যাতায়াত করত--ধেখানে স্থাপিত হয়েছে কমিউনিস্ট বড়যন্ত্রের নুতন 
সদর দপ্তর । 

কমিউনিস্ট পার্টির ওয়েকফিল্ড শাখার পুনরুজ্জীবন খুব কঠিন ও 
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কষ্টসাধ্য কাজ। ব্যুরোর জন্ট ছাঁড়। এর মধ্যে আমার অস্তরের তাগিদ 
ছিল না। ওয়েকফিল্ডবাসীর রিপাঁবলিকানপঞ্ঠী মনোভাব কমিউনিস্ট 
কার্যকলাপের পক্ষে খুব অনুকুল ছিল না। তাছাড়! সে সময়কার 
কমিউনিস্ট ফ্রণ্টের শান্ত দিনগুলিতে যখন ব্রাউভারবাদ যুদ্ধে সাহায্য 
করার জন্ত নেতৃত্ব করছিল, তখন এমন কোন বিষয় ছিল না যাকে 

উত্তেজনার উপকরণরূপে ব্যবহার করা চলে। একবার সংগঠিত হুবার 

পর, কমিউনিস্ট সেলের করবার মত কিছু ছিল না। 

আমর! নতুন বাড়ীতে স্থির হয়ে বসতে না বসতে কমরেড জনসন 
ও কোলিয়ার এসে দেখা করলে । তার! বোস্টন জেল। আফিস থেকে 

নির্দেশ পেয়েছিল। আমি অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলুম, পাটি তাদের 
দুজনকে কেন সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছে। ব্যক্তিত্বে ও বাইরের 

চেহারায় তা'রা ছিলো পরস্পরের সম্পূর্ণ উদ্টো। 

গান জনসন, যার নাম লীয়ারীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, 

ছিল একজন বিপুলাকাঁর টিলেঢাল] স্থুইডেনবাসী। তার উচ্চারণ 
স্বভাবত জড়ানো, তার উপর তাঁর পেটে সর্বদাই প্রচুর সম্ত। হুইস্কি 
থাকাতে তার কথা আরও খাপছাড়া শোনাত। সে সময়ে সময়ে খুব 

অমায়িক ব্যবহার করত, তবে বুদ্ধির প্রাচুর্য ছিল না। সে পুরানো 
ফ্যাসানের গোঁড়া বলশেতিক। 

গাসের পেশ! সাধারণ মজুরী । কিন্ত যে কাজই সে করুক না কেন 
সেট! শুধু কমিউনিজ.ম করার একট! উপলক্ষ্য মাত্র। কমিউনিজম্ তার 
উৎকট নেশার মত ছিল। সে ষে কোন কাজ করবার ভন্ত প্রস্তুত থাকত, 

বিশেষত আন্দোলন সম্পকীয় দলের কাজ, যাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের 

সভভাবন!। 
আমি তার পারিবারিক জীবনের কথ! কিছুই জানতাম ন1। কেবল 
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শুনেছিলুম যে তার স্ত্রীর সঙ্গে আদায় কীচকলার লম্বদ্ধ। বোস্টনের 

পার্টির আত্যস্তরিক নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি জ্যাক গ্রীন আমায় 

সাবধান করে দিয়েছিল, “গান জনসনের স্ত্রীকে সাবধান, সে বিশ্বাসঘাতক 

ও অপরপক্ষের পাঁ-চাটা” | 

কোলিয়ার পড়ুয়া গোছের, রোগা, গোমড়ামুখো ও অন্ুস্থ। সে 
কচিৎ মদ খেতো| কিন্ত সিগারেট চলত অবিরাম, তার গভীর মুখ সর্বদা 

ছ্াইয়ের মত বিবর্ণ। ফ্রাঙ্কের সাহিত্যে সত্যকার রসবোধ ছিল এবং 

তার বেশ বড় লাইত্রেরী ছিল যাতে মাঝ্সবাদের প্রায় সম্পূর্ণ সংগ্রহ পাওয়া 

যেত। তার চক্ষু উজ্ছ্বল ও সন্দিগ্ধ। পুঁভিবাদের উপর ত্বণায় তাদের 

মধ্য দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ বর্ষণ হ'ত। 

ওয়েকফিন্ডে পাটির আন্দোলন ভাল করে চালানো! সম্বন্ধে তাদের 

খুব বেশী আশ! ছিল না, কিন্ত তবু তার! স্থিরপ্রতিজ্ঞ। আমার মনে হল 

যে তারা গোপনতার উপর অকারণে একটু বেশী ভোর দিত। 

আম বাইরে খোঁজ-খবর নিয়ে তার কারণটা আবিষ্কার করলুম। 

ছুবঙর আগে ওয়েকফিল্ডে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক দারুণ গণ- 

আন্দোলনের স্যষ্ট হয়েছিল, যার প্রেরণা এসেছিল মিসেস জনসনের 

কাছ থেকে। ব্যাপারটা! হাস্যকর বটে। গাঁস কমিউনিজ মের যতখানি 

পক্ষে তার স্ত্রী কমিউনিজ মের ঠিক ততখানি বিপক্ষে । ঘরোয়া! ঝগড়া 

করতে করতে মিসেস জনসন তার স্বামীকে নোটিশ দিয়েছিল যে মে 

যদি পার্টি না ছাড়ে ত গণ্ডগোলের শ্ুষ্টি হবে। গাস অবস্ত তার কি 

উত্তর দিয়েছিল, তা অন্নমান কর! কঠিন নয়, কিন্ত সে যে স্ত্রীলোকটির 

ক্ষমতাঁর যথেষ্ট দাম দেয়নি তাতে আর সন্দেহ নেই। 

স্্রীলোকটি সটান থানায় গিরে তাদের কীন্তিকলাপ প্রকাশ করে 

দেয়। আর ওয়েকফিন্ডের হোমর! চোমরা সত্যদের নাম বলে দেয়। 
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তার মধ্যে ছুজন স্কুলের শিক্ষক, দুজন পাস্ত্রী। আমেরিক।ন লিজিয়ন 
এই নিয়ে খুব হৈচৈ করে। মিসেস জনসন যাদের নাম করেছিল তাদের 
বাড়ীর সামনে মশাল জেলে কুচকাওয়াজ কর! হয়েছিল। অপমান 

করা ও ভয় দেখানে৷ হয়েছিল। কেউ কেউ শহর ছেড়ে পাঁলাতেও বাধ্য 

হয়েছিল। পার্টির সেলটি ভেঙ্গে গেল। ওয়েকফিল্ডে যার1 ছিল তাদের 
মলডেন শাখার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার একট। ক্ষীণ চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু ছুটি 
জায়গার ব্যবধান খুব বেশী বলে জুবিধা হয়নি। পাটির অধিবেশন, 
ক্রিয়াকর্ম ও চাদা তোল! ওর়েকফিন্ডে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। 

যে জারগাটার পশ্চাঁতের ইতিহাস এত অস্ত, সেখানেই কোলিয়ার 

জনসন ও আমি পার্িসেল পুনরুদ্ধারের কাজে লাগলুম। আমাদের কাছে 
ওয়েকফিল্ডের চৌদ্দ জন লোকের নাম ছিল, খাদের তখনও কমিউনিস্টদের 
খাতায় নাম ছিল। ফ্রাঙ্ক ও গা তাদের বেশীর ভাগকেই চিনত এবং 

তারাই তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আমাকে একটু আড়ালে থাকতে 
বল! হ'ল যাঁতে পাঁড়া-প্রতিবেশীদের সন্দেহের উদ্দেক না! হয়। 

প্রথম অধিবেশন কিন্ত আমার বাড়ীতেই ভাক হ'ল। সভ্যদের 
অনুপ্রেরণা দেওয়ার উদ্দেশ্তে সাধারণ সাংগঠনিক আলোচনাই ছিল 

এই প্রথম অধিবেশনটির কর্ণৃস্থগী। জনসন বক্তৃতা দেবে আর খেলাপী 

সত্যদের কাছ থেকে বকেয়া চাঁদা আদায় করা হবে। সতা আটটার 

সময় ডাকা হোল। জনসন ও কোলিয়ার ব্যাপারটাকে যতদুর গোপন 

রাখা যায় তার চেষ্টা করলে । 

অধিবেশনের নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে সদর দরজায় একটি 
কড়! নাড়ার শব্দ শোনা গেল, তারপর একটি ছায়! নিঃশব্দে বসবার 
ঘরের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে আর একজন এল, 

তারপর আর একজন। এক আধ জন খিড়কির দরজায়ও এল। 
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একসঙ্গে একজনের বেশী এল না। আমার বাড়ীর সামনে কোন মোটর 
থামল না। যদিও কেউ মোটরে এসে থাকে ত সে সেটা বেশ সাবধানে 
দুরে রেখে এসেছিল। গাস তার অত্যস্ত সাইকেলে এল। আটটার 
সময় বসবার ঘরে জন-বারো লোক জুটল। কথাবার্তা নেই বললেই 
চলে। তাদের মধ্যে একই পরিবারের একাধিক লোক ছিল, কিন্ত 

তারা আসবার মময় শ্বতন্ত্র ভাবে এসেছিল, «খন এক সঙ্গে বসল। 

ওয়েকফিন্ডের সব জায়গা থেকে তারা এসেছিল, কেউ জঘন্যতম বন্তী 

থেকে--ওয়েকফিন্ডেও বস্তী ছিল--আবার কেউবা ধবধবে প্রাসাদ তুল্য 
বাড়ী থেকে। 

সভা কতকট। খাপছাড়া ভাবে হ'ল; প্রধানতঃ বক্তৃতা! ( গাস তার 

জড়ানে! উচ্চারণ ও পার্টি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসকে খুব আয়ত্তে রেখেছিল ) চাদা 
তোলা আর ভবিষ্যৎ অধিবেশনের বন্দোবস্ত__এ'কয়টির উপরই সীমাবদ্ধ 
রইলে!। পরবত্তী বৈঠকে সকলেই আসবে বলে আশ্বাস দিলে। ইভা 
সর্বক্ষণ একট] বড় চেয়ারে বসে একট দড়ি নিয়ে আন্গুলে জড়াতে ও 

খুলতে লাগল। সভা! বখন ভাঙ্গল নিক্ষমণটাও প্রবেশের মতই ঘটল। 
একে একে কয়েক মিনিট তফাতে তফাতে তার! দরজ। দিয়ে অন্ধকারের 

মধ্যে পাড়ি দিলে, দ্রুতপদে দেওয়ালের ছায়ায় ছায়ায়। দরজার 

কাছে একজন আমাকে বললে, “ওয়েকফিন্ডে সাবধান হয়ে থাকতে হয়, 

চতুর্দিকে পুলিসের চর !” 
যেসকল সতর্কতা নেওয়। হয়েছিল তাতে সেলের আশ্রয়স্থল 

সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হবার উপায় রইলো না। আমি নিজেও 

খুব সাবধান হলুম। সতার পরে, একট! সরু সিড়ি দিয়ে অর্দ-সমাপ্ত 

চিলেকোঠায় উঠে গোল কড়িকাঠের উপর দিয়ে ঘরের এককোণে 

একটা বড় সেডার কাঠের আলমারীর মত ঘেরা জায়গায় গেলুম। 
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তারপর একটা লুকানে! খিল খুলে সমস্ত আলমারীটাকে তারী কল্জার 
উপর ঘুরিয়ে নিনুম। তাতে দেওয়ালে যে ফাক দেখা দেল তাই 
দিয়ে এফ. বি, আই-এর কাজ করার আফিসে পৌছনুয। এখানে 
একটি ছোট ঘরে, যার জানল! বড় এলম গাছ দিয়ে ঢাকা, টাইপরাইটার, 
ডিক্টেটিং মেসিন অর ফটো! তোলার সরঞ্জাম দিযে তন্তি ছিল। সেইখানে 
বসে ব্যুরোতে আমি রিপোর্ট করতুম। 

এই ছোট চৌকে! ঘরটি আমার একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল 
ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট মিটিংএর পর এই ঘরে অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত 
আমাকে বন্দী থাকতে হ'ত। 

পরে কয়েক মাস ধ'রে খুব কাজের চাপ পড়ল। নিয়মিত পার্টির 
ওয়েকফিল্ড সেলের কাজ ছাড়া আমায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সেলের 
সঙ্গেও যোগ রাখতে বল। হ'ল। সংগঠনের সিড়িতে আমি খুব 
দ্রুত উঠতে লাগলুম। কেন্িজ কেন্ত্র থেকে বোস্টন জেলায়, তারপর 

লীগের প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে। 

পারটিতে আমাকে সব্ধবদ| ব্যাপ্টিষ্ট তরুণদের নেত। বলে প্রচার 

করা হ'ত। কমরেডরা কেন আমার গীর্জ1-সংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলী নিয়ে 

মাথ|। ঘামাত ত। এইবার বোঝা গেল! আমি ব্যাঁপটিস্ট তরুণ নেতা! 
হিসাবে ফ্রণ্ট সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকতুম, বিশেষ করে ইয়ুথ ফর 

_ তিক্টরি কাউন্সিলের উপর প্রতিপত্তি লাভ করার জন্য । হ্যারি ব্রাউনিং-এর 

সঙ্গে এবং এম এণ্ড পি থিয়েটাসেঁচাকরী করার জন্য যে সব পেশাদারী 

সংশ্রব আমার ছিল সেগুলি পার্টির খুব কাজে লেগে গেল। তার! 

বেশীর তাগ সিনেমায় প্রচার বিভাগীয় কর্মচারী, বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় 

লোক, খবরের কাগজের লেখক বা সম্পাদক আর রেডিওর কর্তারা। 

মিঃ ব্রাউনিংএর আফিস নিউ ইংলগ্ডের আমোদ প্রমোদ শিল্পের যুদ্ধ 
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ঈম্পকীয় ক্রিয়াকপাপের কিটির সদর দফতর হয়ে উঠল, যার মূল 
উদ্দেপ্ত হ'ল দেশতক্তির আন্দোলনকে উৎসাহ দেওয়1। যেহেতু 
কমিউনিস্ট পার্টিও এই সময় যুদ্ধ জয়ের কাজে উৎসগীকৃত ছিল সে- 
হেতু আমার অবস্থ। খুব সুবিধাজনক হয়ে গেল, পার্টির পক্ষেও বটে 
আর এফ.বি আই-এর পক্ষেও বটে। 

আমাদের মিটিংএ বেশীর ভাগই বিশেষ বিশেষ সদন্তদের বিগত ছুই 
সপ্তাহের কা্যাবলীর রিপোর্ট পড়া হ'ত আর নূতন কার্যক্রম নির্দিষ্ট 
হত। পরিকল্পনাগুলির আলোচনার সময়, আত্মনিন্পটার যথেষ্ট সুযোগ 

থাকত। প্রত্যেক সভ্য নিজের নিজের দোষক্রটির জন্য নিজেকে 
নিন্দা করত অথব। নেতাদের দ্বারা ভীষণভাবে তিরক্কত হত। আমি 

শীঘ্রই শিখে ফেললুম যে নেতাদের তিরস্কারের চেয়ে নিজের দোঁষ 
স্বীকার কর ভাল। কখনও কখনও কোন কোন কাজ আমি সমাধা 

করতুম না, কেননা, হয় প্রবৃত্তি হ'ত ন! কিম্বা আমার প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
বিপজ্জনক বলে। কিন্ত যখনই তা হ'ত-_আমি তার চেয়ে সহজ 

কাজ যতখানি সম্ভব চমকপ্রদভারে করে কোনও রকমে কৈফিল্নৎ 

দিতুম। তবে সমাজে আমার প্রতিপত্তির জন্য সেলের মধ্যে আমার 
থুব বেশী সমালোচনা! হ'ত না। 

ওয়েকফিন্ডে আমি প্রথম বত্দর এত ব্যস্ত ছিলুম যে গাহস্থ্ 
জীবন ভোগ করার সময়ই হ'ত না, বিশেষ করে আমার তৃতীয় কন্যা 
ভেল, যে আমাদের উঠে আসার ছুমাস পরেই জন্মেছিল, তার সঙ্গে 
মোটে পরিচয় করাই হয়ে ওঠেনি । এম. এগ পি, থিক্েটাসের কাজ 
দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে আমার দায়িত্বও | হরি ব্রাউনিং 
আমার কার্যভার লাঘব করার জন্য আমাঁকে একজন সেক্রেটারী দেন 
এবং শেষে আমার সহকারীদের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে পাকাপাকিভাবে 
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ছয়জনে পরিণত হু'ল। তাছাড়া দশজন আমাকে আংশিকতাবে সাহায্য 

করতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে কমিউনিস্টরা! আমাকে যে সব কাজের ভার 
দিত সে আমার বিজ্ঞাপন ও প্রঢার কাজের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যেত। 

তাহলেও এত কাজ পড়ত যে আমি পেরে উঠতুম না। আমি 
পার্টির কাজে বোস্টনে রাত করে ফেলতুম তারপর ছুধের ট্রেনে 
ওয়েকৃফিন্ডে আসতুম, তারপর এফ. বি. আইর রিপোর্ট তৈরী করে 
করেক ঘণ্ট! মার ঘুমিয়ে নিতে না! নিতে আবার আমাকে জাগিয়ে দেওয়া 
হ'ত আর একটি কর্মব্যস্ত দিবসের মধ্যে। শরীরের ওপর এই অতিরিক্ত 

অত্যাচারের ফলে ইদানীং সদ্দিকাশি এবং এটা-ওটা অস্গখ লেগেই থাক- 
ছিল! ইভা! প্রায়ই গোলমাল করে আমাকে বাড়ীতে আটকে রাখত । সে 
নালিশ করত বে আমি আমার য1 করার তার চেয়ে বেশী কাজ করছি, 

তাঁতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, আর আমার ঘর ও প:রবারকে অবহেল। 

কর! হচ্ছে। সে আমাকে এসব কাজ ছেড়ে দেবার অন্নুরোধ করতে লাগল। 

তার মঙ্গে তর্ক করা নিক্ষল, কেনন! সে ঠিকই বলত। আমি খুব 
বেশী কাজ করার চেষ্টা করতুন, যদিও য| প্রয়োজন তার চেরে বেশী 

করতুম না। ইতার সঙ্গে তর্ক না করে হাল লীয়ারীর সঙ্গে কথাটা! 
আলোচনা করলুম। সে সর্বদাই সহাম্থৃভূতিসম্পন্্। হাল কয়েকবার 
ওয়েকফিজ্ডে এল, প্রথমে ইভার সঙ্গে স্বতস্্রভাবে তারপর আমাদের 

দুজনের সঙ্গে একত্রে আলোচন! করার জন্য, যদিও কাজট। তার পক্ষে 

বিপজ্জনক এবং একবার তাকে সত্যিই ভীষণ বিপদে পড়তে হয়েছিল। 
তার প্রথম আগমনে সে ইভার কাছে নিজেকে ফেডারেল ব্যুরো 

অফ ইনতেষ্টিগেসানের একজন এজেণ্ট বলে পরিচয় দিয়েছিল। ইভ। 

এ রকম লোক এই প্রথম দেখল। আমি ছাঁড়া হালই একমাত্র লোক 

যার সঙ্গে সে আমার গোপন কাজ সম্বন্ধে আলোচন। করেছিল । 
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হাল তাকে বুঝিয়ে দিলে যে আমি যে কাজ করছি সেট! ব্যুরোর 
পক্ষে ও দেশের পক্ষে কত দরকারী । সে ইভাকে কথ! দিলো, আমার 
গারস্ক্য জীবনের উপর এই চাঁপ যতখানি সম্ভব হাক্কা' করে দেবে। সে 

তার টেলিফোন নম্বর দিয়ে তাকে বলে দ্রিলে যে কোন সময়ে বিশেষ 

অন্থৃবিধা বোধ করলে বেন সরাসরি তাকে ফোন করে। সে ইভাকে 

অনুরোধ করলে ব্যুরোর কাজে যতখানি সম্ভব আমার সঙ্গে 

সহযোগিতা করতে, খাতে কাজট! সফল হয়। 

হাল তাকে সম্পুর্ণ ভাবে নিজের দলে টেনে নিলে। এর পর থেকে 

আমার বাড়ীতে যে সকল মিটিং হত তাতে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বেশী 

করে যোগ দিতে লাগল আর আমি টাদ! দিয়ে তাকে ইয়ং কমিউনিস্ট 

লীগে ত্তি করে দরিলুম | 
পরে একদিন ণীয়ারী আমাদের বাড়ী এল দেখবার জন্য যে আমাদের 

গার্স্্য জীবন কি ভাবে চলছে। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, আমরা তিনজনে 

বসবার ঘরে লক্ষ্যহীন ভাবে আলাপ আলোচনা করছিলুম। এমন 
সময় সদর দরজায় একটা ধাক্কা! পড়ল। আমি হ্বালের দিকে 

চাইনুম, ইত লাফিয়ে উঠে পড়ল। দ্বরজ| খুলে দেখি কমরেড 
কলিয়ার ও জনসন। দরজায় দাঁড়িয়ে যতখানি সম্ভব তাদের ঢোকবার 

বাধার স্থষ্টি করে আমি খুব কলরব করে তাদের অভ্যর্থনা করলুম । 

আমি খুব চীৎকার করে বলতে লাগনুম “হথালো৷ জ্রাঙ্ক, হবালো৷ গাস। 
কেমন আছ ? এস, এস* আমি ঢোকবার চলনের মধ্যেও খুব বকতে 

লাগনুম, আবহাওয়ার কথা পাড়লুয়, গাসকে জিজ্ঞাসা করনুম যে সে 

বাইক এনেছে কি না। তাদের হাট, কোট নিনুম, তারপর জিজ্ঞাস 

করলুম, “কি মনে করে” 

কলিয়ার বললে, “ভাবনুম যে একবার দেখ! করে যাই ।” 
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যখন আর তাদের দেরী করানে! সম্ভব নয় তখন কম্পিত বক্ষে তাদের 

আগে আগে বসবার ঘরে গিরে টুঁকলুম। 
ঘর খালি। হ্থাল যে চেয়ারে বসেছিল, তার পাশের চেয়ারে তার 

টুপিট। ছিল, সেটাও নেই। ইগা খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তার 
রান্না করার বহিব।সে হাত পু'ছতে পুঁছতে। আমি তার দিকে উদ্বিগ্ন 
ভাবে চাইলুম, সে বৈ চ।হনিতে তার জবাব দিলে তাতে বুঝলুম যে হাল 
নিরাপদে প্রস্থান করেছে। ইভা ফ্রাঙ্ক ও গাসকে বেশ আস্তরিকতার সঙ্গে 

স্বাগত করলে। ওর! কিন্তু কিছু গম্ভীর ও কৌতুহলহীন। আমি 
্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলে উঠনুষ, “বাবা! এই 
আমর! বাচ্চাগুলোকে ঘুম পাড়িরে বাঘনকোনন পরিফার করছিলুম। 

সংসার কর! কি কঠিন।” 
আমর! তারপর পার্টির কথা! আলোচনা সুরু করনুম, বিশেষ করে 

ইরং কমিউনিস্ট লীগ ভেঙ্গে দেওরার প্রসঙ্গ, যেট। তখন খুব বেশী 

বিবেচনা কর! হচ্ছিল। 

অগ্ত যে কোনও নিষ্কক্ষণ সার্িকতাবাদী আন্দোলনের মত 
কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও বুব সংঘই দিল স্পর্শনণি। বিশেষ ক'রে যুক্ত- 
রাষ্ট্রে একুশ বৎসর ধরে ইং কমিউনিন্ট লীগই ছিল কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের 

প্রস্তুতির বিছ্ধালর ও কর্মের ক্ষেত্র। কিন্তু ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও হেমস্তে 

পার্টি একট। আকম্মিক নীতির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল অর্থাৎ ইয়ং কমিউনিষ্ট 
লীগ তুলে দেওয়া এবং তার স্থানে একটি “নূতন সম্মিলিত ফ্যাসিস্ট 

বিরোধী যুব প্রতিষ্ঠানের” স্থষ্টি করা। 
ুদ্ধই ছিল প্রধান উদ্দেশ্তা। এ সময় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্দেস্তই ছিল 

নিজেদের যতখানি সম্ভব আমেরিকায় গণতান্ত্রিক কাঠাযোর মধ্যে মিশে 

বাওয়! এবং যুদ্ধ জিততে সাহাধ্য কর!। অন্ততঃ এই তাদের প্রকাস্ 
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প্রতিজ্ঞা ছিল, যদিও পাটি ভেতরে তেতরে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার 

চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিল | 

ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগ ভেজে দেওয়া ছিল লোককে খুশী করার একটা 
চাল। এর লক্ষ্য ডিল "কমিউনিস্ট" নামটা বর্জন করা, যাতে আমেরিকায় 

যুবক ঘুবতীদের আরও একটা বড় অংশ এর কবলগত হতে পারে। লোক 

বোঝানোর জন্যই ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে “কমিউনিস্ট” পত্রিকায় 
লীগের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্স ভাইমের একটা লেখা বেরুল। তাতে বলা হ'ল 
যে লীগ নিজেদের ভেঙ্গে দিয়ে অকমিউনিস্ট যুব সংঘগুলির সঙ্গে মিশে 

ফ্যাসিজ মের বিরুদ্ধে পৃথিবী জোড়া সংগ্রামে যোগ দেবে এবং তাতে 

“নুতন সম্সিলিত ফ্যাসিই বিরোধী বুব প্রতিষ্ঠান" গড়তে সাহায্য কর! 

হবে। ডাইস “সাহাধ্য” কথাটীর উপর থুব জোর দিয়েছিল । 

এই বিষরট! লীগ মিটিংএ পর্বনন আলোচিত হচ্ছিল। পার্টির সংগঠন 
পরিবর্তনের অন্য বিষয়ের মত এতেও সদস্যদের আগে থাকতেই গড়ে 
পিঠে রাখ! হয়েছিল, যাতে প্রত্যেকেই অন্ততঃ সাধারণভাবে জানতে 

পারে বে একজন সত্যকার কমিউনিস্ট কোন মত পোষণ করবে। অথচ 

গণতান্ত্রিক খোলদটা রয়ে যাবে। একবার ভাইদের প্রবন্ধের মত 

কোনও নির্দেশ পাওয়। গেলে প্রত্যেক সদস্তেরই সেই পথে চলে এ নীতি 

কার্যকরী করার “স্বাধীনত।” ছিল । 

১৯৪৩এর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ম্যাসাচুসেটস. ইয়ং কমিউ- 
নিস্ট লীগের প্রাদেশিক শাখার সভাপতি আযালিস গর্ডন গুরুতর বিষয় 

আলোচনার জন্য আমাকে ডেকে পাঠালে । আমরা ঠিক করলুম যে 
আমার আফিসের কাছে স্কোলে স্কোয়ারে ওয়ালডফ রেস্তরায় একসঙ্গে 

লাঞ্চ খাব। ছুই দিন বাদে নিউইররককে যে জাতীয় মহাসন্মেসনে ইয়ং 
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কমিউনিস্ট লীগ আত্মবিলোপ করবে, তাতে বোস্টনের প্রতিনিধিদের 

নেতৃত্ব করবার কথা আালিসের। সে এর আগেই আমার সঙ্গে 

আলোচনা! করেছে যে ম্যাপাচ্যুসেট সে নৃতন সংঘকে প্রতিষ্ঠা করার 

জন্য আমাকে কিছু কাজ করতে হবে। 

কিন্ত যে প্রস্তাব এল তার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। 

আযালিস খেতে খেতে বললে, “আমরা চাই তুমি নিউইয়র্ক মহা- 
সম্মেলনে যাও। যখন নূতন সংঘেত্র প্রতিষ্ঠান হবে তখন তোমাকে 

একট। বিশেষ গুরুতর তার দেওয়। হবে ।” 

“সেটা কি ?” 

“তোমাকে প্রাদেশিক কোষাপাক্ষ কর। হবে।” আমি আমার 

বিশ্বয় ও আনন্দ চাপতে পারলুম নাঁ। নূতন সংঘ খন ম্যাসাচ্যুসেট সে 

স্ষ্টি হবে তখন আমি তার পাচজন সর্রোচ্চ নেতাদের একজন হব । তবে 
(সে যখন প্রকাশ করলে যে এই সংগঠনের যা"র৷ নেতৃত্ব করবে তখনও 

তাদের নাম স্থির হয়নি, তবে তাঁর! কমিউনিস্টদের নিযন্ত্রণেই আছে, তখন 

আমার মনে একট! ধা! লাগল কিন্তু আনি সঙ্গোপনে চেপে গেলুম। 

সে বললে, “এই প্রদেশে ডন বোলেন হবে চেয়ারম্যান ।” বোলেন 

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের একজন মোড়ল আর ইউনাইটেড ইলেক্টিক্যাল 
শ্রমিকদের সংগঠক । অতএব ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এইভাবে নৃতন 
বাহতঃ গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়তে “সাহাব্য" করবে। এখন আমি 

তেতর থেকে বুঝতে পারলুম, কেঘি,জ ইয়ুথ কাউন্সিলে কি ঘটেছিল । 
“তুমি নৃতন দলের সংগঠন সভার ব্যাপ্টি্ঈ হিসাবে যেও, তাতে 

তোমার প্রতিষ্ঠা বেশ শক্তিশালী হবে,” আযালিস বললে যে ইয়ং 
কমিউনিস্ট লীগের শেষ সভা! নিউ ইয়র্কের ম্যানহ।্রান সেপ্টারে 

শুক্রবারে হবে আর নৃতন শান্দোলন শুরু হবে নিউ ইযকস্থিত মক্কা- 
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মন্দিরে। ব্যা্টিষ্ট হিসাবে আমাকে নূতন দলে একটা বক্তৃতা দিতে 

হবে তারপর ভবিষ্যতের কথ সম্মেলনে আালিস ও ডন বোলেনের সঙ্গে 

আলোচন! করতে হবে। আমার দ্বিধা হবে কি? 

আমি দ্রুত চিত্ত করলুম, তারপর রাজী হয়ে গেলুম। হা, আমার 
সামনে কয়েকদিন ছুটি আসছে এবং আমি নিউ ইয়র্কে কতিপয় বন্ধুর 

কাছে যাবার মতলব করেছি। আমি এক জ্ঞাতির কাছে থাকতে পারি। 

আমি ব্যুরোর সঙ্গে কথা বললুম, তারা আমাকে নিউইয়র্কে 
যেতে উৎসাহ দিলে এবং সমস্ত ব্যাপারটা জানতে বললে। আমি 
বৃহস্পতিবার রাত্রে এক ট্রেনে চড়ে শেষ রাত্রে নিউইয়র্কে পৌছনুম। 

নিউইয়র্কের ম্যানহাট্রান সেপ্টারে শুক্রবার এক বিশেষ সন্মেলনে 

যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চল থেকে আগত পাঁচশ' প্রতিনিধি ইয়ং কমিউনিস্ট 

লীগকে সমাধিস্থ করলে। আল ব্রাউডার একট! বক্তৃতায় জাতীয় 

এঁক্যের দ্রিক দিয়ে লীগের বিলোপের গুরুত্ব বুঝিয়ে দ্িলে। কেউ 

কোন দুঃখ প্রকাশ করলেন না, কেনন। সকলেই অন্ততঃ উপরের দিকে 

জানত যে এটা শুধু একট৷ নাম বদলাবার ছল। নূতন দলের মধ্যে 

আমার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার কোন বিদ্ব না হয় তার জন্য আমি সম্মেলনে 

প্রতিনিধি না হয়ে মাত্র “পর্যবেক্ষক” হিসাবে যোগ দিলুম। 

শনিবার ও রবিবার সেই দল ইত্রাইনের মন্কা টেম্পলের নীচের 

তলার সভাগৃহে নৃতন প্রতিষ্ঠান “আযামেরিকান ইয়ুথ ফর্ ডেমোক্র্যাসির” 

জন্মোৎমবে নেতৃত্ব করলে। এই প্রতিষ্ঠানে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ছিল 
প্রকান্ত ও নির্লজ্জ । গণনায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ডেলিগেট ছিল 

১৫৬ জন আর অন্য যুব প্রতিষ্ঠানের ডেলিগেট ছিল ১৭৬ জন। এতে 
যে কোনও ব্যাপারেই কমিউনিস্ট প্রাধান্য অঙ্ুপ্র রইলো, কারণ উপরের 
দিকের কতিপয় লোক অ-কমিউনিস্ট দলের প্রতিনিধি রূপে যোগ দিলেও 
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আসলে তলে তলে তা"রা সবাই ছিল কমিউনিস্ট। যেমন আমি, 

সম্মেলনে একজন ব্যাপটিস্ট যুব নেতা হিসাবে উপস্থিত চিলাম। 
নৃতন আন্দোলনের উদ্দেশ্টবিবরণী “দি কমিউনিস্ট” পত্রিকায় 

প্রকাশিত ম্যাক্স ভাইসের প্রবন্ধ থেকে হবু তোলা, কেবল ইয়ং 

কমিউনিস্ট লীগের উল্লেখগুলি বঙ্জন করা। ভাইস জাতীয় কাউন্সিলের 

একশত জন সদস্তের অন্যতম পদ উদারভাবে অস্বীকার করলে । 

এতে পুরাতন কমিউনিস্ট লীগের জাতীয় প্রেসিডেণ্টের ঘরে দাড়ানোর 
স্থবিধা হ'ল। নূতন যুব প্রতিষ্ঠানে দলের কর্তৃত্ব করবার জনা কোনও 

উদ্বেগই প্রকাশ করা হ'ল না। 
বীর সৈনিক এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ভূতপুর্ব ভাইস প্রেসিডেপ্ট 

এবং পরবর্তীকালে পার্টির একজন হোমরা চোমরা ব্যক্তি রবার্ট টমসন এ 

ওয়াই ভির জাতীয় যুগ্ম-সভাপতি ' নির্বাচিত” হলেন। (পরে টমসন 
“একাদশের” বিচারে কমিউনিস্ট বিপ্লবী বলে দণ্ডিত হরে পলাতক হয়ে- 

ছিল।) নিউইয়র্কে প্রাদেশিক ভূতপুৰব সতাপতি কার্লরস কর্মসচিব 
নিধুক্ত হঃলেন। কার্যনিবাহক সণিতির অন্যান্য আরও অনেকে আমার 

ুব পরিচিত। তার মধ্যে একজন হু'ল কমরেড “বব” । তাকে আমি 

লীগের কেগ্ডাল গ্রীণের প্রাদেশিক সম্মেলনে দেখি। পরে তার পরিচয় 

পেলুম উইলিয়াম রবার্ট ম্যাকৃকাথি বলে। কুইন্দি শহরে সে থাকতে । 
সে নূতন যুব প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ 'নিবুক্ত হ'ল বোষ্টনের একট! 

জাহাজ তৈরীর কারখানায় শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি হিসাবে। 

আমেরিকান ইয়ুথ ফর্ ডেমোক্রাসি অনতিবিলম্বে জানালো, বুদ্ধের 

দ্বিতীয় ক্রপ্ট খুলতে হবে, শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, বৃটেন 
যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সৈনিক- 
দের সাহায্য করতে হবে এবং বর্ণ-বৈষম্যের অবসান চাই। 
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সম্মেলন ভেঙ্গে গেলে আমি বোষ্টনে ফিরলুম, আমার পশ্চাদবন্তা 

কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে, এ সম্পর্কে 

ভবিষাতে আরও বেশী শিক্ষা লাভ করতে হবে। 

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ঘটা করে বিদায় নেওয়াটা দেখলুম সব 

খবরের কাগজকে তোলাঁতে পারে নি। এখন লীগের পরিবর্তে 

“আযামেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমোক্র্যাসি” সর্বদলীয় দেশজোড়া প্রতিষ্ঠান- 

রূপে খাড়া হ'ল প্রাক্তন ইং কমিউনিস্টদের দৃঢ় কতৃত্বের মধ্যে। এখন 

বোষ্টনের জমিতে এ ওয়াই ডি মূল কার্যক্রমের উপর আমাদের ইচ্ছাকে 

প্রতিষ্ঠা করার পাল! এল। জাতীয় নহাসপ্মেলনের এক সপ্তাহের মধ্যে 

আয।লিস গর্ডন আর এক লাঞ্চে আমাকে আহ্গান করলে । 

সে বললে আমাদের আগারী পর্য্যারের কাজকে সম্পূর্ণ সফল করার 

প্রয়োজনীররত। যে কতখানি নিশ্চয়ই তোমাকে ত1 বোঝাতে হবে না।+ 

আঘি ঘাড় নাড়লুম। 

“তুমি অবশ্তই জান যে আমাদের প্রাদেশক প্রতিষ্ঠানে তোমার 

ভূমিক! হবে অকমিউনিস্ট ব্যাপটিন্ট পর্ণ সম্প্রদায়ের নেত। হিসাবে । আর 

প্রকাশ্তটে নিজেকে অকনিউনিস্ট বলে ঘোষণা করাও তোমার পক্ষে 

খুব তালে! হবে। শ্বতাঁবতই খদি তোঁমায় কেউ ভিজ্ঞাসা করে বা 

তোদার বিরুদ্ধে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্ত বলে অভিযোগ করে, ত* 

প্রয়োজন হলে তোমাকে হলপ করে বলতে হবে যে তুমি কমিউনিস্ট 

নও এবং কখনও ছিলে না)” 

আমি একটু বোকার মত ছেপে বললুম, “তেব না”, কারণ ওর চেয়ে 

সত্যি আর কিছুই ছিল না । আমি বললুম, “আমার মনিব বা আমার 

বিভাগের কোন উচ্চতন কর্মচারী ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সঙ্গে সংঅব 
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আবিফার করে ত সন্ধ্যার আগেই স্কলে স্কৌয়।রে আমাকে ল্যাম্পপোষ্টে 
ফাসীতে লটকে দেবে ।” 

আালিস বলে যেতে লাগল, “এই নাও আমাদের কাধ্যস্থচী”। সে 

বললে যে অক্টোবরের শেষাশেষি একটা সংগঠক কমিটি বসাতে হবে__ 

সেই পুরানো ব্যবস্থা । সংগঠক কমিটি প্রদেশের সব্ধজ্র এ ওয়াই ডি'র 
শাখা এবং ক্লাব প্রতিষ্ঠ। করবে। আর! প্রতিষ্ঠাতা সদস্ত সংগ্রহ করার 

জন্ত একট! জোর আন্দোলন তুলব আর ১৯৪৪ সাঁদের গোড়ায় আমর! 
একটা প্রাদেশিক মহাসম্মেলন আহ্বান বরে গ্থাঁরী কার্যকরী সমিতি 

নির্বাচিত করব। 

আযালিসের সঙ্গে এই প্রাথমিক মিলনের পর আরও অনেকগুলি লঞ্চ 

ও সান্ধ্য অধিবেশনে এই সব কর্ধস্থচীর আলোচনা হ'ল। ঘারা এই 
সব মিটিং-এ এল তাঁদের সকলকেই আমি চিনি এবং খদিও এ ওয়াই ভি 
অকমিউনিস্ট যুবকদের সঙ্গে সহযোগিতার উপর জোর দিত তবুও ওদের 

মধ্যে একজনও অকমিউনিস্ট ছিল না। তাদের পাল! পরে আসবে যদি 

কোনদিন আসে । এই সব অধিবেশনে এটা স্পষ্টই বোঝা যেত যে 
প্রতিষ্ঠানের যে স্তরে আমরা আচি তার চেয়ে উচু স্তরে সিদ্ধান্ত স্থির করা 
হচ্ছে। এবং এবমাত্র উঁচু স্তর হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নিউ ইংলগ্ডের 
এক নম্বর জেলা আফিস। 

আমাদের প্রথম সতা হ'ল আগেকার ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের 
আফিসে, বোষ্টনের ভ্রেমণ্ট ও বয়েলষ্টন ্রাটের লিট-ল্ বিল্ডিংএ। একট! 

মিমিওগ্রাফ করা চিঠি ছাড়া হ'ল এ ওয়াই ডির উদ্দেশ্ত মংক্ষেপে বিবৃত 

করে এবং বোষ্টনের তরুণ নেতৃবৃন্দকে ৭ই নভেম্বরের সংগঠনিক সভায় 

নিমস্ত্রণ কর! হল ম্যাসাচ্যুসেট স এ ওয়াই ডি স্থাপন করার জন্য। 

বিভিন্ন যুব প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের নিকট চিঠিখানা পাঠিয়ে দেওয়া 
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হল | ন্যাট মিল্প ম্যাসাচুসেটস ইধুথ কাউন্সিলের নেতাদের নামের 
তালিকা দিল | বেভালি ফ্রাঙ্কলিন ইয়ুথ ফর ভিক্টরি কাউদ্দিলের সমস্ত 
নেতাদের নাম ধাম জোগাড় করে দিল। ফ্রাঙ্গেস ড্যামন বোস্টন কাউদ্দিল 

অফ সোস্তাল এজেন্সির একটা তালিকা! দিলে। কমিউনিস্ট পার্টির 

সদর দণ্তর থেকে বিদেশী নেতাদের কতগুলি বাড়তি নাম পাওয়৷ গেল। 

অক্টোবর মাসের ২৯শে তারিখের মধ্যে চিঠিগুলি লেখা ও খামে ভরে 

ঠিকানা লেখার কাজে খুব তাড়াহুড়া করতে হ'ল। 
তারপর শেষ অধিবেশনে নভেম্বর মাসের ৭ই রবিবারের সংগঠনী 

সভায় কার্য্যবিবরণীর একট! খসড়া তৈরী করা হ'ল। লীগের প্রাক্তন 

নেতার! কোন জিনিষকে এদিক ওদিক হবার সম্ভাবন| রাখতে রাজী নয়। 

আমাদের মধ্যে যাঁরা কাজ চালাচ্ছিল তাঁরা সভার কার্য্যস্থচী তৈরী করে 

ফেললে'। কার্যস্চীর প্রথমটিই হল জাতীর সঙ্গীত গাওরা ও পতাক অভি- 

বাদন কর! । একটি মেয়েকে ঠি$ কর! হ'ল সভায় কাজ শুরু করার জন্য। 
তারপর আমর! খুঁটিনাটি স্থির করার কাজে লেগে গেলুম। আমার 

উপর হুকুম হ'ল “ফিলব্রিক, তুমি উঠে একজন অস্থায়ী সভাপতি 

নির্বাচনের প্রস্তাব করবে। আর সেই পদের জন্য ডন বোলেনকে 

মনোনীত করবে। বোলেন, তুমি যখন নির্বাচিত হবে তখন অন্য 

কয়েকজন অস্থায়ী অফিসার বেছে নেবে, যেমন উপসভাপতি, কর্মসচিব, 

ভোটগণনাকারী ইত্যাদি। 

তারপর বোঁলেনকে একখানি ফর্দি দেওয়! হ'ল, “যে সব লোককে 

বেছে নিতে হবে তাদের নাম এর মধ্যে আছে।”। 

এভাবেই আগামী অধিবেশনের “গণতান্ত্রিক প্রণালীটা” বেশ স্পষ্ট 

আকার নিতে লাগল। 

প্রধান বক্তা হবে, “সম্মানিত অতিথি” বব ম্যাককাি। তার বক্তৃতা 
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শেষ হলে বোলেন সাধারণ আলোচন। আহ্বান করবে এবং সকলের কাছ 

থেকে প্রস্তাব আমন্ত্রণ করবে; কেবল আযালিস গর্ভন এর ভেতরে 

বোলেনকে একট! ফর্দ দিয়ে দিলে-কোন্ কোন্ বক্তাদের সভাপতি 

দেখতে পাবেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা করতে দেওয়া 

হবে। প্রভ্যেক বক্তাই নিজেকে একটি অ-কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের সদস্য 
বা কাধ্যাধ্যক্ষ হিসাবে পরিচয় দেবে। প্রত্যেকেই পুর্ব নির্দেশ মত 
বক্তৃতা দেবে এবং নিজেদের দেখাবে ছাত্র, মজুর সংঘের সদস্য, নিষ্রো, 

ইনুদী ব! ক্যাথলিক হিসাবে । আমার উপর তার পড়ল প্রো্টে্ট্যাপ্ট 

যুব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃত1 দেওয়ার। 
আমার বক্তৃতার বিষয়ও আালিস আমার সঙ্গে আলোচনা! করলে। 

সে ইঙ্গিত করলে যে বেশ তাল হয় যদি নৃতন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি সম্বন্ধে 

আমি কিছু সন্দেহ প্রকাশ করি। আমি বলতে পারি যে আমি একে 

গোড়ায় বিশ্বাস করিনি কিন্তু আমি এর সংবিধান পরীক্ষ। করেছি, এর 

জাতীয় মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েডি এবং সেখানে অনেক তরুণ ডেলি- 

গেটের সঙ্গে দেখাশোনা করেছি এবং এখন আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে 

এ-ওয়াই-ডি যা ব'লে নিজেকে জাহির করছে, সে সত্যিই তাই। 
ব্যাপটিস্ট হিসাবে প্রথমে কমিউনিস্ট সন্দেহের বীজ বপন করে তারপর 

তাকে উৎখাত করার ভার পড়ল আমার উপর। 

আমি বললুম, “বুঝেছি । আমি প্রথমে বলব যে কাগজে এ-ওয়াই- 
ডিকে কমিউনিস্ট ফ্রণ্ট ব'লে একটা অভিযোগ পগড়ে, ব্যাপটিস্ট হিসাবে 
স্বভাবতঃই নিশ্চিত হতে চেয়েছিলুম যে এট! কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত নয়। 

তারপর অন্য কথা বলব।” 

আযালিস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে । আমার বক্তার প্রধান বিষয় 

হবে বোস্টনের ইহুদী-বিদ্বেষ। এবং সেজন্যে আমাকে জাভিবৈষম্যের 
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কুফল দেখানোর জন্য একখান! ইছুদী-বিরোধী চিঠি পড়তে দেওয়! হ'ল। 
বড় সভাটি যেমন নিদিষ্ট ছিল, সেইভাবে ঘটল। যে ঘরে 

সভ1! হ'ল তাতে একশ' লোকের স্থান ছিল, তার থেকে অনেক বেশী 

লোকে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল । জন-বারো কমরেড ঘরের এধারে 

ওধারে ছড়িয়ে ছিল এবং সর্ধজই স্বাভাবিক তরুণোচিত উৎসাহ ও 

উদ্দীপনার লক্ষণ দেখ গেল। অনেকে ইয়ং ক্উনিষ্ট লীগের নেত। 

হিসাবে সুপরিচিত ছিল। তার। উপস্থিত থাকলেও কা্যাবলীতে কোন 

বড় অংশ গ্রহণ করলে না। তার বেশ তর্ক ও খিশ্বীসযোগ্য বিনয়ের 

পরিচয় দিলে। 

সভা এমনভাবে শুরু হ'ল যেন কি করা হবে কেউ কিছু জানে না। 

মনে হ'তে লাগলো, সভ| চালনার কোনও ব্যবস্থাই নাই। তারপর 

অস্থারী সভাপতি হিসাবে ডন বোলেনের নাম করার পর সে “চয়ারে 

বসে তার সহকারীদের “বেছে৮ নিলে। স্থৃবক্ত! ম্যাককাথি বেশ 
উত্তেজনাময় এক বক্তৃতা দিলে। তারপর বোলেন সকলের কাছ থেকে 

প্রস্তাব ও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত আহ্বান কলে । এই আহ্বানে সে 
একটু অন্থরোধ জুড়ে দিলে যা শুনে কাপুর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ 

থাকে না। 
বোলেন একেবারে আদর্শ মতাপতি-_সে বেশ হাসিমুখে বললে, 

' দেখুন আপনা:দর কাউকেই ত আমি জানি না, তাই যা'রা এখানে 
বক্তৃতা দিতে ইচ্ছুক ভারা দয়! করে ভীদের নাম লিখে সতাপতির কাছে 
পাঠিয়ে দিন।” প্রথম বক্তা হিসেবে তিনি আহ্বান করলেন ব্যাপ্টিস্ট 

সম্প্রদায়ের তরণদের প্রতিনিধি ওপ়েকফিল্ডের হাব ফিলত্রিককে ॥ 

যখন ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমি বক্তৃতা মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে 

যাচ্ছিলুম তখন আনার ন্মরণ হচ্ছিল থে্িজ ইমু কাউন্সিল ও ম্যাসা- 
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চ্যেসেটস. ইয়ুখ কাউন্সিলের নিবিরোদ কার্যাবলী । আদার ছুই দল 
শ্রোত। ও ছুটি ব্তৃত1 ডিল একটি মনে মনে শ্রোতাদের ম[দ্য ইতভ্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত আমার কমিউনিন্ট কমরেডদের জন্য, আর একটি অসন্দিগ্ধ 

নবাগতদের জন্য পুবৰ প্রস্তুত বক্তৃতা] । 

অকমিউনিস্ট ভালমান্ুষদের জনা আমার বক্তৃতা আমাঁকে খুব 

বেশী সন্তোষ দিতে গ্রে নি। আমি কুত্তিম উৎসাহে ভাল 

কমিউনিস্টের মত নিজ ভূমিকা ত৩থানিই দ্যর্থব্যগ্গক নিপুণতার সঙ্গে 

অভিনয় করলুম যতখাঁনি আমাকে দলীয় শিক্ষকর! শ্খোতে পেরেছিল । 

আমি বললুম, “আমরা বব ম্যাককাথির কাছ থেকে যা শুনলুম 
ত সত্যই আশ্চর্য €" রণামূনক অভিভাষণ।'” আমি “তার অকপট 
আগ্রহ ও তার মতামতের প্রশংসা করে বদলুয, “আমি স্বীকার করতে 

বাধ্য হন্ডি, কোনও কোনও সংবাদপঞ্জে আমেরিকান ইয়ুথ ফর 

ডেমোক্রেপীকে, কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান বলে আক্রমণ করার পর এ 

প্রতিষ্ঠানে ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যোগ দিতে আমার বেশ একটু 
আশঙ্কা হয়েছিল। কিন্তু মিঃ ম্যাককাথির বক্তৃতা শোনার পর, আমার 
মনে হর, আপনারা নিশ্চর আনার সঙ্গে একমত হবেন থে কোন কোন 

সাংবাদিক যুদ্ধ-বিজয়েচ্ছু দেশভক্তিকে অন্য কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে 

ফেলেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই একদত হবেন যে মিঃ ম্যাককাধি ঘা 
বল্লেন তার মধ্যে কমিউনিজ ম্ নেই, আর তিনি হলেন আমাদের জাতীয় 

পরিচালক সংঘের একজন সদস্ত। আমাদের সংবিধান না থেসব মূল- 
নীতি আনরা গ্রহণ করেছি ভার দপ্যেও কোন কনিউনিভম্ নেই । 

“আমি আশা করেছিলুয, সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিই এখানে 
থাকবেন। তাদের নিমন্ত্রণ কর! হয়েছিল কিন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে থে 
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তাদের কয়েকজন সত্যকে জানার চেয়ে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করারই 
বেশী পক্ষপাতী ।” 

আমি আমার নিউইয়র্ক ভ্রমণ ও সেখানে এ-ওয়াই-ডির আরস্ভিক 

মহাসন্মেলনে যোগদানের কথ! তুললুম। সেখানে কি দেখেছি, কি শিখেছি, 
কাদের সঙ্গে 'মলিত হরেছি-_বললুম । পরিশেষে বললুম, দেশের ফ্যাসিস্ট- 

পদ্থীরা এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দেবার জন্য সকলপ্রকাঁর উপায়ই 
অবলম্বন করবে -এমন কি একে ' কমিউনিস্ট” বলে চিহ্নিত করে, 

কেনন] এ-ওয়াই-ডি যুদ্ধকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহবান 
আর ফ্যাসিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল লোকের! ঠিক তার উল্টো । আমি 

শেষে বোষ্টন সমাজে ইহুদী বিদ্বেষের কথাও পাড়লুম। 
আমার বক্তৃতার খুব হাততালি পড়ল। বোলেন অন্য অন্য বক্তাদের 

বেছে নিলে, নিজের হাতের কাগজের টুকরোগুলি থেকে নামগুলি পড়ে 
পড়ে। শেষে এক সময়ে ঘড়ি দেখে ঘোষণ! করলে যে “রাত হয়ে যাচ্ছে, 

হলটিকে অল্প দময়ের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। একটা নিদ্দিষ্ট সময়ে 
একে খালি করে দিতে হবে। সভাভঙ্গের আগে আমাদের অনেক গুরুতর 

বিষয়ের মীমীংসাও করতে হবে। কাজেই সাধারণ আলোচনার জন্য আর 

সময় দে*়। যাবে না।” আগে থেকে ঠিক করা লোকগুলি ছাড়! কোন 

বক্তাকেই আহ্বান কর! হয়নি। সভার কাজ নিব্বিবাদে চলল। প্রস্তাব 
গ্রহণ, টেলিগ্রাম পাঠান, অস্থায়ী কমিটির নির্বাচন ইত্যাদি। শেষে 

যখন বেশ বোঝা গেল যে সভার কাজ শেষ হয়েছে তখন আমি নিজে 

থেকেই সভা-ভঙ্গের প্রস্তাব আনলুম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে 

এ কাজের ভার অন্য কারুর উপর ছিল, আমি তার হাত থেকে এটা 

কেড়ে নিলুম। 
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পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে আমর! দ্রুতগতিতে বোস্টন অঞ্চলেই 
এ-ওয়াই-ডির সদস্য সংখ্যা হাজারের বেশী করে ফেললুম। আমরা 
আরও অনেক কাজ করতে পারলুম, প্রচার আন্দোলন, সৈনিকদের মধ্যে 

ক্যান্টিন স্থাপন ও অন্তান্ত স্থবিধার ব্যবস্থ। ইত্যাদি । এ-ওয়াই-ডির 

বেশীর ভাগ সত্যই অকপট আগ্রহশীল তরুণ-তরুণী, যারা অত্যন্ত বিস্মিত 

হ'ত যদি জানত যে আমি, তাদের প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষ এবং যুব 

প্রতিষ্ঠানের অন্ান্ত কাধ্যাধ্যক্ষগণ ইন্ং কমিউনিস্ট লীগ উঠে যাঁওয়! 

সত্ত্বেও, প্রথমত কেছ্টিজ ও বোস্টনের গোপন কমিউনিস্ট সেলের মীটিংএ 

যোগ দিচ্ছিলুম। 

এই ভাবে সেলের অধিবেশন ঠিকই চলল, ছুই সপ্তাহ অন্তর । কেবল 
স্থান ও কালের পরিবর্তন ছাড়া আর কোন পরিবর্তন ছিল ন1! | অধিবেশন- 

গুলি গোপন--কেন না! তারা বিগ্রবাত্বক অধিবেশন। সেখানে পুঁজি- 

বাদকে কি তাবে সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সাহায্যে ধ্বংস করা যায় 

তার মুল কৌশল সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান ব্ষির হিল । আমাদের 
অনবরত শেখান! হ'ত যে কমিউনিস্ট পার্টি “শ্রমিক শ্রেণার পুরোভাগের 

অংশ, তাদের অগ্রণী ছুর্গ, তাদের সেনাপতি সংঘ” । “সোবিয়েৎ 

ইউনিয়নের ( বলশেতিক ) কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস” নামে প্রকাণ্ড 

বইখানি থেকে আমার! বিপ্লববাদ শিখতুম। এখানি কথিউনিস্টদের 

বাইবেল, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা সম্পাদিত 

ও অনুমোদিত । 

আমি বইখানির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই কেন্বিংজের ৪৫নং ডান! 

টের সেল মিটংএ। এই ঘরটি ডেত বেনেটের, সে দলের প্রচার ও 

সংস্কতি-বিভাগের বিশেষজ্ঞ। কলেজে পড়া, রোগ! ছুর্দল ডেভের এমন 

একট] আত্মবিশ্বাস, চিত্ত-সংযম ও কমিউনিজমের উপর আস্থ! ছিল বে তার 
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ছ্োরাঁচ' লাগতে দেরী হ'ত না। তাঁর তখন বিশেষ কাধ্যভার ছিল 

তরুণ কমিউনিস্টদের “বুদ্ধির স্তর” উন্নত করা । সেই সঙ্গে সে তাদের 

একট। উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা! করেছিল যাতে তারা উচ্চ স্তরে অর্থাৎ 

কমিউনিস্ট পাটির মস্ত পদে পৌছুতে পারে। 
প্রকাণ্ড, কাগজের মলাউ-দেওয়। কমিউণিস্টদের ইতিহাসটি প্রথম 

আমার হাতে আসবার কয়েক সপ্তাহের মধোই তাকে স'ররে ফেল! হ'ল 

কেন ন। পাটি'তে তখন সম্পূর্ণ ভাবে খদিও অস্থাগী ভাবে ব্রাউডারের যুগ 

চল্ছে। সেবিন বইখানি পাই সেদ্দিন ডেত বেনেট বলশেতিক বিপ্লবের 
মূল কথা "এতিহাগিক ও বিতর্ক-মূলক জডত্ববাদে"র ক্লাস নিচ্ছিল। এ 
খনি তার পাঠ্য-পুস্তক, আর পাঠ্য-বিষয় ছিল মাঝ্স ও এঙ্গেলসের তত্ব 

থেকে বুঝিয়ে দেওরা যে “সেকেলে ক্ষয়িধু পগুজিবাদ সমাজতন্ত্র ও 
কমিউনিগম প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক সোপান। তাছাড| এই পরিণতি 

খর্দিও অবগ্ন্তাবী, তবু এট! হাতে-কলমে মার্থক করতে হ'লে সামাজিক 
অসঙ্গতির উপর আঘাত করে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেই পরিবর্তন 
আনতে হবে। 

এইখানেই আমি কনিউনিম্টদের হিংদ। ও শক্তির উপাসনার কথা 

শিখলুম। স্বতন্ত্র বিবেক ও বিশ্বঞ্ণীন নীতিবোধকে এমন আইনের 

কাহে বশ করানে। থে আইন শান্ত বুদ্ধি ব। এতিহাসিক বুক্তির আয়ত্বের 
বাইর শথচ বাবে অপরিবর্তনীর বলে মানতে হবে । এই ঘব আইন 

মানহমেরই স্থষ্ট _মখচ সেই সব মান্থৃষ নিজেদের দেবকল্প মনে করে। 
এখানেই তারা আনাঁকে শেখাতে চেষ্টা করলে যে রাজনৈতিক মনোভাব 

দিরে সব কিছু আগাগোড়া বোঝাঁও যার সেই তাবে কাজও কর! বার। 

আমি শিখলান যে “পু জিবাদ থেকে সনাজতন্ত্রে পরিবর্তন এবং পুঁজিবাদের 

জোয়াল থেকে শরনিকদের যুক্তি বিবর্তন বা! সংস্কার-মূলক কাজের 
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সাহায্যে হতে পারে না, পুঁজিবাদ সমাজ-ব্যবস্থার আমূল গুণগত 
পরিবর্তনেই মার শ্রমিকদের মুক্তি সম্ভব হতে পারে।”" 

কমিউনিজমের বিজয়ের অবশ্থম্ভাব্যতা আশাকে গ্রহণ করতে বল! 

হল 'এবং কি “মাহে তক্রণর! মাক্স বাদী পথে যার তারও একট! হদিস 

পেলুম। মাক্সবাদ তাদের শেখায়, সংঘবদ্ধ ভবিন্মতের হাতে নিজেদের 

ছেড়ে দিতে, তাদের নিজের হাতে নিজের ব্যক্তিগত 'ভবিধ্যৎ গঠন করার 

চেষ্টা ছেড়ে দিতে এবং তথাকথিত শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিবর্তনীয় 

নিয়মাবলী এবং সর্দহার! তশ্রণীর অবগ্ঠন্তাবী বিজয়কে মেনে নিতে। 

তার! মাত্র নিজেদের ছেড়ে দিতে পারে ঢেউরের মুখে -যাতে 

তার! সেই লক্ষ্যের দিকে তেসে যেতে পারে, যা থেকে তারা! জানে যে 

তাদের মুক্তি নেই। বিপব-সমুদ্রে ইতস্ততঃ ভাসমান ছুর্ঘল লেকেদের 
পক্ষে মাক্স বাদী লেনিনবাদী দর্শন পাথরের মত কঠিন মনে হয়, যার উপর 
ভর দিয়ে তাঁরা দাড়াতে পারে। কিন্তু ভূলে যায়, শেষে যখন জোয়ার 

আসবে তখন তার! ভেসে যাবে। 

অনেক অবন্মণ্য লোক, যারা জীবন-সংগ্রামে নিজেদের পায়ে দাড়াতে 

অক্ষম, যার! নিজেদের মুলহীন, অবাঞ্ছিত ও নিরর্থক মনে করে-_- 

তাঁরাই এই শক্ত পাথরকে আকড়ে ধরে। তারা এতে সাত্তবন! 

পায়। তার! যনে করে খে তার! ইতিহাসের একটা অপ্রতিরোধ্য 

আন্দোলনে সহায়ত! করছে, যে আন্দোলন এমন ছকে ফেলা যে 

তাদের নিজেদের চিন্তা করার প্রয়োজন হবে না। 

চাটুবাদও অনেকট! কাঁজ করে। তাদের বল! হয় যে তার! 
একট] বিশেষ শ্রেণী, বিশেষতাবে নির্বাচিত ব্যক্তি-জনতার বিশেষভাবে 

চিন্তিত পুরোভাগ। তারা এক বিশিষ্ট সংঘের সদস্য বার প্রবেশপথ 

সকলের জন্য খোল! নয়। আর তাদের নেতৃত্বের মধ্যাদারও একট! 
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মিথ্যা মায়! থাকে । পার্টি ব্যক্তির বৃদ্ধি বা নিপুণতার সুযোগ নেয় এবং 
তার আঘাতের অনেক পারই এমন নরনারী যারা নিজেদের ব্যক্তিগত 

ব। পেশাদারী সমাজে অনাদৃত। 

কিন্ত এর আরও অনেক দিক আছে এবং রাজনীতির শিক্ষার 

প্রথনাবস্থ! থেকে কমিউনিজম্রূপ তার গোরস্থানের মধ্যে কোন সহজ 

পদ্থ। নেই। এ একটা ক্রমপরিবর্তন। ভোট দেবার বয়স হলে নাম 

লেখালেই যেমন ডেমোক্রাট ব1 রিপারিকান হওয়া খায়, সে রকমভাবে 

কেউ কমিউনিস্ট হতে পারে না। বেশীর ভাগ লোকেই চারিদিকে 

কমিউনিস্ট “ক্রণ্ট" ব্ূপে পাতা মাকড়সার জালে জড়িয়ে গড়ে, তারপর 

পেখান থেকে সোজ! কমিউনিস্ট আড্ডায় গিয়ে হাজির হর। ফ্রপ্টগুলি 

সার্থক ছুমুখে! গুতিষ্ঠান, এতে কমিউনিস্টদের প্রতাব বাইরে ছড়িয়ে 

দেয় ও বাইবে থেকে সদস্ত সংগ্রহ করে। 

ভালে একবার পড়লে যে কোনও তরুণই ধীরে ধীরে বিভিন্ন 

ফ্রন্টের মন্য দিণে নীচে নামতে থাকে । এই সব ফ্রপ্ট বেশ স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। 

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ ও আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমক্র্যাসী 

ঠিক এই ধরণেরই প্রতিষ্ঠান। নূতন রংরটদের আগ্রহ ও যোগ্যতা 
পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে হীন কাজ দেওয়৷ হয়, তারপর ক্রমশ 

দাথিত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, শেষকালে প্রার অস্পষ্ট পরিবর্তনের 

মধ্য দ্রিয়ে কমিউনিস্ট পার্টর সদস্ত ও বড়যন্ত্রকারীর পর্য্যায়ে অবনত 
হয়। অনেকে বেশীদুর নামার আগেই পিছলে পড়ে যায়। কেউ 
তাল লাগে না বলে সরে পড়ে। সামান্য কয়েকজন বাধা দেওরার ক্ষমতা 

হারিয়ে ভিতরের গণ্তীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। 
আমি লীগে যোগ দেওয়ার দীর্ঘ ছুই বৎসর পরে পার্টিতে যোগ 
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দিতে পাঁই এবং তারপর কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবাত্বক বড়যন্ত্ে 

খোগ দিতে পারি তারও ছুই বৎসর পরে। তখন সেটা মাত্র ডেত 
বেনেটের বিশেষ পাঠিশ্রেণীতে। সেটাও খুবই নিদ্দোষ__মাত্র প্রাথমিক 

বৈপনাবিক মতবাদ এবং ব্যবহারিক এ্রতিহাসিক এবং আপাততঃ নির্দোষ 

তিত্তির উপর প্রতিষিত তথ্যের অধ্যয়ন । 

আমার নিজের পক্ষে লীগ থেকে পার্টিতে ঢোকা খুব সন্দেহজনক- 

তাবে পোজা ভয়েছিল। স্পইই বোঝ! গেল ঘে আমার শিক্ষকর! 

ও পধ্যবেক্ষকগ! অনেক বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে আমি 

একজন উত্তম ছাএ ও বিশিষ্ট মদস্তপদের সম্ভাব্য ব্যক্তি। ১৯৪৪ সালের 

ফেব্রুয়ারীতে আযালিস গর্ডন প্রথমে পাটির রীতিমত সদন্ত হবার জন্য 

আমন্ত্রণ জানালে । অনুরোধ করলে যে আমি যেন আমার সাদস্ত হবার 

কথাটা গোঁপন রাখি, পাটি ও তাই রাখবে। 
আমি বললুম, “এ ত 'একট! বড় সম্মান ও নুযোগের কথা এবং এর 

গুরুত্ব শুধু যে আমার কাছে তাই নয়, আগার স্ত্রীর কাছেও বটে। 

কিন্ত কেতাুরস্তভাবে এই পন্থা নেওয়ার আগে আমি ইতার সঙ্গে 

আলোচনা করতে চাই এবং তাকেও যোগ দিতে বলতে চাই। তাল হয় 

যদি আমর! এক সঙ্গে সভ্য হই ।” 
আযালিস উত্তর দিলে, "চমৎকার। তোমাকে একট শাখা ৫শলের 

ভার দেওয়া হবে সম্ভবতঃ তোমার বাপায় নিকটেই |” 

আমি অন্থরোধ করলুম, “কিন্ত ওয়েকফিন্ডে নয়! আমি এ অঞ্চলে 

অনেক কাজ করেছি তা জান, আর এখানে কাজ কর। পগুশ্রম। 

এখাঁনকার সেল এমন আতঙ্কগ্রস্ত ও অতিরিক্ত সাবধানী যে এর! প্রার 

অনড়।” আমি আগার সমাজে কাজ করে ধর1-পড়ার ঝুকি নিতে রাজী 

ছিনুম না। তাছাড়া আমি অনেকদিন তাঁদের মংস্রব ছাড়! । 
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সে জিজ্ঞাসা করলে, “মন্ডেন হ'লে কেমন হয় ?” 

“থুব ভাল, ওট| “বাটন থেকে ওয়েকফিল্ড যাবার পথে, আর 

আমার বাড়ী থেকে বাঁসে মার আধ ঘণ্টা ।" 
হারন্ড লীণারী অ!মার পাটিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন 

করলে। ইভাঁও সঙ্গ নিতে রাজী হ'ল। পরদিন সকালে আফিসে 

আমার সক্রেটারী গ্োরিয়া গ্রাভোনকে ডেকে বললুম, “গ্লোরিয়া, দয়! 

করে একবার বেন “রডফিল্ডকে ফোনে ডেকে দেবে ?” 

“তিনি কে 1” 

“সে জীবন-বীনার দালাল। তাকে আমি এখনই চাঁই।” 
'আঁমি আমাঁধ পরিবারের স্বার্থে সাধ্যান্যাযী জীবনবীমার পলিসি ক্রয় 

করলুম এবং তারপর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলুম । 

১৯৪৪ সালের থে সনরটায় আমি প্রথম পার্টি কার্ড নিয়ে সদন্ত হলুম, 

যে সময়ে হতভাগ্য আর্ল ব্রাউভারের নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি বুক্তরাষ্ট্ে 

গণআন্ত্রিক পুজিবাদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশাস্ত সাগরে নিজেদের 

ভাসিয়ে দিয়েছিল। পার্টির নীতির এই বাহিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল 

১৯৪১ স!লে রাশিরার উপর হিটলারী আক্রমণের পর। সেদিনকার 

পরিবর্তনটা ছিল 'একত্ত আকস্মিক. তাই সকলের চোখেই খুব তীব্র হ'য়ে 
লেগেছিল, কিন্তু এখন সেই পরিবর্তন সম্পূর্ণ শান্ত সহযোগিতায় পরিণত 

হর়েছিল। বিশেষতঃ বুদ্ধের পরিবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে পার্টি নীতির 

এই পরিবর্তন কারোই চোখে পড়েনি | 
এ সময়ট! কমিউনিস্টদের অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার সময় । পার্ট 

স্বেচ্ছায় শাসনতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের সকল কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ 

দিয়েছিল। সকলপ্রকার বাগড়া দেওরা থেকে বিরত ছিল আর যুদ্ধ 
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চালানো! ও বুদ্ধ জরের জন্য মনে 'প্রুযণে সহায়তা করছিল। বুক্তরাষ্টের 

কমিউনিস্ট পাটি তৎ পালীন জাতীর সভাপতি 'র্ল ব্রা্ডারেব তাই 

হিল ব্রত। ব্রাউডার এর মধ মন্পুর্ণ ডুবে গিদ্েভিল। ত্রাউডার 
অকপটে স্বীকার করেছিল, তার দেখা বিয়ে ও "রপর ? নামক বইখানা 

নকশপ্রকার গোডানি-বজিত। ইউ সইখানার মধ্য দিয়েই ত্রাউডার 
জাতীর শার্টির লীতি বাৎলে দিথেতিল। বইখাশিতে এপ আশা প্রকাশ 

কর। হয়েছিল ধে, কেবল যুদ্ধের সময়েই নয়, শান্তির সনেও কমিউনিস্ট 

পাটি পুঁজিবাদের সঙ্গে সহতোগিহা কারে চলতে পারবে, অন্ততঃপক্ষে 
'জ্ঞাননমঠ সনাজতন্্বনর ' প্রতিটাণ উদ্দেষ্টযে। 

কশিউনিট পাটি নেশতক্তি আানবণে নিজেকে আবত করে বুদ্ধ 

জেতার দিকে সবান্তকতণে উত্গর্গ করলে।, কিন্ক সেই সময়েই কেছ্ি জের 
গোপন পাকচক্রে মামাকে বেখানে। হচ্ছিন, লশস্ব বিপ্লব কমিউনিস্ট 

বিজয়ের পক্ষে কেন দরকার। তনে এই শিক্ষাও বেশী দিন স্থায়ী 

হয়নি। ব্রাউডারেন নতবাদ এত দু প্রতিষ্ঠিত হ'ল যে নেতারা আস্ত- 

আতিক বিপ্লবকে প্রস্কান্টে বজ্জন করার কথ! গাঁড়ল এবং প্রস্তাব করল ষে 

কমিউনিস্ট পার্টি উঠিত। দিছ। ভার জানগায কমিউনিস্ট পলিটিকাল 

এসোপিয়েশন” নাম দ্রিয়ে এ১ দলের গ্রুশিষ্ঠী করা হবে। এধরণের 

পরিবর্তনট| ঘেন ঠিক ইরং কঠিউনিন লীগকে আনেরিকান ইয়ুপ ফর 

ডেমোক্রাসীতে পরিবর্তনের মত। শাস্তঙাতিক ক্ষেত্রেও এর তুলন! 

পাওনা! যাবে, সেমষন কমিউনিজম্কে অন্ততঃ নামে কমিনফম কর! 

হয়েছিলো! । 

পার্টি নীতির এমন শাস্তিপূর্ণ পরিবর্ত" আর আমি দেখিনি। জমি 

তাঁল করেই তৈরী কর হিল. কাই দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে 

কোন বিরোধ বা বিশৃঙ্খলা দেখ। দেয়নি। একমাত্র বাহিকক্ষেত্রে আমি 
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যা দেখতে পেলুম, সে হচ্ছে ডেত বেনেটের মাক্সবাদী বিপ্লবের 
পাঠশালা বন্ধ হওয়া । জাতীয় সদর দফতরে উইলিয়াম জেড ফষ্টার 

আড়ালে প্রতিবাদ করল কিন্তু কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। স্তাম ডা্সি 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য । সে প্রকাশ্তে প্রতিবাদ করে দল থেকে বিতাড়িত 

হ'ল। 

আমাকে জেলা আফিসের প্রচার বিভাগের ভার দেওয়া হ'ল। 

দরজার সাইনবোর্ডট বদলে “কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এসোসিয়েসান” 

দেখ! দিলে। বিজ্ঞাপন প্রচার ও সাধারণের সঙ্গে সংঅবে আমার 

পারদশিতাকে কাজে লাগানে হ'ল আর আমি রাশি-রাশি বুলেটিন ও 

খবরের টুকরা আফিসের পুরানো মিমিওগ্রাফ যন্ত্রে ছেপে ছাড়তে সুরু 
করলুম। 

এইবার জুযোগ পেনুম প্রমাণ করতে যে আমার সাময়িক বিচ্যুতি 
আমার নিষ্ঠাকে প্লান করতে পারেনি । যন্ত্রটা বেশ খারাপ হয়েছিল। 

সেটাকে সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা, দরকার বলে আমি জানালুম। কিন্ত 

এ যন্ত্রটি যার৷ প্রস্তুত করেছিল তাদের প্রতিনিধিরা এ কাজে হাত দিতে 

সম্মত হ'ল না। আমি তখন নিজেই খানিকটা! পেট্রোল আর ন্তাকড়া 

নিয়ে সেই কাজে লেগে গেলুম। আমি যন্ত্রটি খুলে, তেল দিয়ে পরিষ্কার 
করে, কতকগুলি অংশ নৃতন করে বদলে দিয়ে যন্ত্রটি খাড়া করলুম। এখন 

সেটি নতুনের মত চলতে লাগল, সকলেই খুশী হ'ল। 
তারপর আমি সময় ও শ্রম ব্যয় ক'রে স্টেম্সিলে মনোগ্রাহী অক্ষর 

কাটলুম এবং নানা রকম সৌথীন ডিজাইন প্রস্তুত করবুম। আর বুলে- 
টিনের ওৎকর্ধ বৃদ্ধি করলুম। নেতাদের খুসী করার ইচ্ছাটা খুবই হিসাব 
ক'রে পরিচালিত করতে লাগলুম। শেষে এমন দাড়াল যে বখনই কোন 

দরকারী জিনিষ, ত1 প্রকাশ্তই হোক বা গোঁপনীয়ই হোক, মিমিওগ্রাফ 
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করার কথা উঠত, আমাকে পরামর্শ বা সাহায্য করার জন্গ ডাকা হ'ত। 

অতএব পার্টির কাজে এমন কোন বড় বা ছোট মীমাংসা হতে পারত না, 

য! আমি জানতে পারতুম না। আর সে খবর অবশ্যই এক বি. আই-এর 
কাছে পৌছুত। 

সমগ্র নিউ ইংলগ্ডের কমিউনিস্ট কার্ধ্য/বলীর কেন্দ্র ছিল লিটল্ বিন্ডিং 
এর জেল! আফিস। কাজেই ব্যুরোর সংবাদ-সংগ্রাহক হিসাবে খুব সুবিধা- 

জনক স্থান আমি পেয়েছিলুম। তবু আমি পাটির যত! বিশ্বামভাজন হবার 

আশ! করেছিলুম তা” হ'তে পারিনি । অতএব আমাকে দ্বিপ্তণ সাবধানে 

চলতে হয়েডিল, যাতে আগে ভাগেই না আমার চাটা «বা পড়ে যায়। 
সদর দপ্তর আমার গতিবিধি জননাঁধারণ ও পুলিমে কাছে টেকে 

দেওয়াতে অজান্তে আমার সাহাখ্য হচ্ছিল। পাঁ্টিনিজেরাই আমাকে 

গা-ঢ।ক! দিয়ে থাকতে বল*। লিটল্ বিল্ডিংএর আফিসে মাস! সম্বন্ধে 

খুব সাবধানে আমাকে উপদ্শে দেওয়া হ'ত। আমাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

আসতে বল হ'ত, ভন্ন ভিন্ন লিফট, ব্যবহার করতে বল! হ'ত যাতে 

লিফউ. চালকরা আমাকে বেশী চিনে না ফেলে। তারপর আমাদের 

আফিসের এক তল! উপরে বৰা এক গল! নিচে লিফট. থেকে নেমে পিছনের 

সিড়ি দিয়ে বাকিটা থেতে বলা হ'ত। এগুলি খুন হুন্দর সতর্কতা । 

আমার ব্যবস] সংক্রান্ত সহযোগীদের কাছে আমি দে কমিউনিস্ট পাটির 

প্রধান আফিসে যাতায়াত করি ত৷ ধরা পড়লে আমার খেমন খারাপ 

অবস্থ। হ'ত তেমনি হ'ত যদি আফিসের মধ্যে আনি এফ. বি আই-এর 

বিশ্বস্ত চর বলে ধরা পড়তুম। 

আফিসের ফ্ল্যাটের চারখানি ঘর বাঁড়ীটার ট্রেমণ্ট স্রীটের দিকের অংশে 
অর্থাৎ ম্যাজেষ্টিক থিয়েটারের ঠিক পাশে আর হোটেল টুরেনের ঠিক 
উল্টো দিকে রাস্তার এপারে । একটি ছোট বাহিরের ঘর ছিল যেখানে 
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আগন্তকদের অভ্যর্থনা করবার জন্য কর্ধচারীর বসবার একটি ডেস্ক, 

একটি টাইপ্-রাইটার, সেই মিমিওগ্রাফটি আর একটা কার্ড ফাইলের 

ক্যাবিনেট থাকৃত। বাইরের ঘরের একদিকে একটি কোণাচে অফিস 

ঘর আর একটি সন্মেলন কক্ষ । অন্য দিকের কোণের ঘরে ছুটি ডেস্ক 
একটি টেবিল। টেবিলেব উপর পার্টির পুন্তিকার স্ত,প। টেবিলের 
উপর একটি নোটিশ বোর্ড, দরকারী খবর ঘোষণার জন্য। এই ঘরের 

মধ্যে দিয়ে জেল সংগঠক ও মত্যকার জেলার নেতা ফ্যানি হার্টমশনের 
নিজস্ব আফিসে যেতে হর়। 

ফ্যানি হচ্ছে সাইমন ক.লজের গ্রাজুয়েট এনং পাটির দিকপাল এলি- 

জাবেথ গালি ফ্লিনের হাতের যুঠোর লে'ক। শক্তি ও আকারে তার ঘতটা 
দৈন্ধ ছিল. তা+ পুষিরে গিযেছিল নিপুণতা ও শ্রঙ্খলাষ। নিউ ইংল্যাও্ 

কমিউনিস্ট পার্টির কুশ-শী নেত। হিসাবে মে তার অঞ্চলের সকলের 

অবি:লিত ভক্তি দাবী করছ ও প্ত। তার বাভিরের মিষ্ট ব্যবহারের 

নীচেই একটা মৌলিক দাট্য ছিল, খাতে খা গে চার. সেটা খর্দিও 
বেশ নরমভাবে বুঝিরে দিত তবুখে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ 

থাকত না। 

একজন কমরেড আগাঁকে বলেছিল, “যখন ফ্যানি তোমাকে কিছু 

বলবে, তখন খুব ভাল করে শুনো । হুকুম গুণে চ'ল তাতে আশামত 

ফল পেতে পারবে” 

মে বেশী কথা বলত না। অন্ত জেলার নেতাদের অনীশাংসিত 

বিষর বহুক্ষণ ধরে শুনে, তা থেকে অপ্রাসঙ্গিক ৬ তুচ্ছ জিনিষ স্থন্দর 

ভাবে বাদ দিরে সনাধান দেখিয়ে দিত। সে ভিনটা লোকের কাজ 

একা করেও অশ্রান্ত ও অশমিত থাকত। তা'কে অনেকটা পুরুষ- 

চরিত্রা নারী বলা যেতে পারে, সে পুরুষের মধ্যে বেশ মিশে থেতে 
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পারত, অথচ অন্য মেয়েদের কাছেও সত্যকার স্নেহ ও গভীর সখীত্ব 
লাভ করত। ফ্যানি যদি চাইত ত ব্যবসায়ে অনেক পুঞ্ষের চেয়ে 
বেশী মাহিনা পেতে পারত, কিন্ত সে এই নিরানন্দ জেলার দপ্তরে 

সামান্ত বৃত্তিতে পার্টির হয়ে কাজ করত। 
ফ্যনি হার্টম্যানের কাছেই আমি প্রথম রাজনৈতিক যড়যন্ত্রমূলক 

এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুহ্যতভ্ব জানতে পারি। এই প্রতিষ্ঠানে 

গোপনতার নানা স্তর অছে। আমিযে গেলে ডিলুম তারা আগার 

একবারের মতভেদে এমনই বিচণিত হয়েছিল থে আমাকে ভারা এক 

নম্ুর জেলার যে সম্মেলন ১৯৪৪ মালের শেয-্বসন্তে হবার কথ। ছল, 

তাতে আমাকে প্রতিনিধি নিব্বাচন করলে না। 

শেষ মুহূর্তে কিন্তু ফ্যনি হার্টম্যান আমাকে ডেকে পাঠাণে। 

বললে, “আমা মনে হর তুমি সন্মেনে এদেই তাল ২য়” 
আমি একটু ইতভ্ততঃ করে বণলুম, 'কি জানি! তোমার কি মনে 

হয় না যে এটা একটু বেশী খেশি|খুলি হয়ে__বিপজ্জনক হবে ?* 
সে অতর দিলে । সঞ্জেলেন একেবারে গোপন হবে, শুধু বিশ্বস্ত 

সদশ্ত ছাঁড়া কেউ থাকবে না। খবরের কাগজের কেউ নয়। আমি 

যেতে রাজী হলুম। 
সঙ্ষেলনে যাবার ভন্ত তিন রকমের কার্ডছিল ডেজ্গেটদের জন্য 

এক রং, বদলী ডেলিগেটদের জন্ত শার এক রং আর হোনরা চোনরা ও 

মনোনীত দর্শকদের জন্য তৃতীয় এক রং। শ্যষোক্ত দলের লোক অল্পই 

ছিল যেমন অন্য জেল। থেকে পর্্যবেক্ষকরা ও জাতীয় নেতার! । 

যখন আমি হটিকালচারাঁল হলে সভা-ঘরের দরজার কাছে পৌছনুষ 
তখন দেখলুম প্রবেশপথ আটকে একজন একট! টেবিল পেতে কার্ড 
দেখছে। আগার কার্ড নেই। যে মেয়েটি সেখানকার ভারপ্রাপ্তা তাকে 
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আমার' ছুর্দিশার কথা বলে বললুম যে ফ্যানি হার্টম্যান আমাকে আসতে 

বলেছিল। মেয়েটি ফ্যানিকে ডেকে আনলে ভেতর থেকে আমার গল্পের 
সত্যতা যাচাই করার জঙ্য ' 

ফ্যানি আমাকে আগ্রহ-তরে অভিবাদন করে সেই মেয়েটির সঙ্গে 
পরামর্শ করতে লাগল। তারপর তারা একখান। দর্শকদের কার্ড বার 

করলে। ফ্যানি তার উপর আমার নামের প্রথমটা! লিখলে, তারপর 

কি তেবে আর একট! কি লিখে আমার হাতে দিলে। বললে, “এই 

দিয়ে অধিবেশনগুলিতে ঢুকতে বেরুতে পারবে ।% 
আমি তাকে আর দরভার মেয়েটিকে হস্যবাদ দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম 

আর কার্ডখানিকে পকেটে রাখবার আগে এক নজর দেখে নিলুম। 

কার্ডের উপর প্রথম লেখা * হাব”, ভারপর “প্রো--৪” এই কথাটি । 

কমিউনিস্ট ও তাদের ক্রপ্ট সংক্রান্ত গরতিষ্ভঠানের এতদিনের অভিজ্ঞতা 

স্বত্বেও আমি এ রকম মার্কা কখনও দেখিনি । সদর দফতরে ও অন্যত্র 

আমি পার্টির সেল ও দলের অসংখ্য নাম দেখেছ ও শুনেছি যেমন 

ডরস্টার ডেব্স, অথবা জনরীড ক্লাব । কিন্তু এটা! আমার কাছে নৃতন এবং 

আমি বছু বৎসর ধরে এই "প্রে--৪', কথাটার অর্থ আবিষ্কার করার 

জন্য মাথ ঘ1মিয়েছি। 

আমার জীবনের এই সময়ে আমি এফ বি. আইর গোপনীয় সহকারীর 

ভূমিকায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গির়েছিলুম এবং তার৷ কি চায় তার বেশ 

একট! ধারণা হয়ে গিয়েছিল। পার্টির চার পাশে ঘুরে আমি থা দেখতুম 

বা শুনতম ত1 থেকে আমি কোন মীমাংসায় পৌছবার চেষ্টা করতুম না। 
ব্যুরোতে যে সব রিপোর্ট আমি দাখিল করতুম, ভাতে কোন মতামত 

প্রঝাশ করভুম না। আমি শুধু বাছাবাছ1 তথ্য দ্রিতুম। তার কতক 

হয়ত একেবারেই বাজে, আবার কিছু হয্পত অত্যন্ত দরকারী । 
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আমি সংবাদ সংগ্রাহকের কাজের মূল নীতিটার অ'দর করতে 
শিখলুম । সেট! এই যে যারা কজ করবে তাদের পক্ষে যে সব ঘটনার 
উপর চরগিরি করছে, সে সম্বন্ধে বেশী না জানাই ভাল। সদ সর্বদাই 
আশঙ্কা থাকে যে কথায় কথায় এমন কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে খাবে যেটা! 
তার জানবার কথা নয়। সেষদি সঃস্ত খুঁটি-নাটির সঙ্গে না পরিচিত 

হয় ত এরকম ঘটনার আশঙ্কা কমে খায়। গুপগ্তচরের এই নীতি বেশী 

করে খাটে যখন কমিউনিস্ট পাটির মত দলের ভেতরে কাজ করতে 

হয়, সেখানে যতই বিশ্বস্ত লৌক হোক ন! কেন, প্রত্যেক সদস্যই সর্ধ্বদ! 
সন্দেহভাঁজন এবং পরীক্ষাধীন। 

বাড়ীতে পর্যন্ত আমার নিস্তাব ডিল নাঁ। ১৯৪৪ সালের শ্তীক্সে 

আমি আমেরিকান ইনু ফর ডেমোক্রাসীর একটা সফরের ব্যবস্থা 
করলুম আমার ওরেকফিল্ডের বাড়ীতে । দলের বেশীর ভাগ লোকে 

কাছের সমুদ্রের তীরে মাতার দেবার ও আমাদের বড় গোলার মত 

গ্যারাজে খেল! ধুলা করার জন্য দুপুর নাগাদ ট্রেনে করে এল। কিন্ত 

অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের আগে ছু গাড়ী ভর্তি অল্পবয়সী সদস্তর! এসে 
পড়ল। 

জন! ছয়-আট যাঁর! এই ভাবে আগে পৌঁছল তারা বেশ ফুত্তির সঙ্গেই 
ছুটির দিনের মত আনন্দে বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়ল। কি ঘটছে আমি বা ইভা 

বোঝার আগেই তারা বড় বড় ঘরগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েরা 

বাড়ীট। দেখতে চাইলে । ছেলেরা জানতে চাইলে কোথায় তারা জাম!" 

কাপড় ছেড়ে স্নানের পোষাক পরবে। তারা এমন ভাবে চারদিকে 

ছড়িয়ে পড়ল এবং এত তাড়াতাড়ি-_-যে আমি ও ইভা তাদের একত্র 

করার জন্য ব্যস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করেও তাদের ধরতে পারছিলুম 
না। একটি ছোঁকরাকে দেখতে পেলুম চিলের ঘরের সিঁড়িতে 
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উঠে তার অন্ধকার কোণের দিকে যেখানে সেই বড় সেডার কাঠের গা- 
আলমারীটা ছিল সেইদিকে কৌতুহলী ভাবে উ*কি মারছে । সৌতাগ্য- 
ক্রমে তার! 1 খুঁজছিল তা আলমারীর পিছনের ভূয়া দেওয়ালের 
ওপারে। 

যখন এ. ওয়াই. ভির ছোকর! কমিউনিস্ট সদস্যরা আমার বিষয়ে খোজে 
ব্যাপৃত ছিল তখন আমি কিন্ত তাদের উপর ছোট-খাট এক হাত নিয়ে 

নিনুম। আমার চলচ্চিত্র তোলার সখ ছিল, আমি সমস্ত দিনের ঘটনার 

একট! সম্পূর্ণ ফিল্ম তুলে নিলুম, আর সেটার এক কপি এফ. বি. আই' 
এর ফাইলে দির়ে দিলুম যাতে যার! এসেছিল তাদের পরে সনাক্ত করা 
চলে। অবশ্ঠ সামান্য কেউ কেউ সর্বাদা লেন্সের দিকে পেছন ফিরেই 
রইল | 

এ-ওয়াই-ডি'র ব্যাপারটা মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতুক-জনক হ'ত। 
এম এও্ড পি থিয়েটাসের বার্বারা কপল্যাণ্ড ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার 
সংশ্রবের কথ! জানত । ধে একদিন সাবধান করে দিরে এ প্রতিষ্ঠান 

ছেড়ে দিতে বললে, কেননা! সে শুনেছে থে ওর উপর ফেডারেল 

ব্যুরো অফ হইমভেষ্টিগেশানের নজর পড়েছে । ওদের খোঁজ-খবর 
কারা করছে, তা জানতে চাইনুম, কিন্তু সে বললে না। 

এম এণ্ড পি থিয়েটাসের আফিসে কাজ করার সময়ও আমার উপর 
নজর রাখা হ'ত। পার্টির লোকেরা এম এণ্ড পির চাঁকরীতে 

ঢুকেছিল আমার উপর নজর রাখার জন্য । তার মধ্যে একটি মেয়ে 
তার মতামত বিশেষ গোপন রাখার চেষ্টা করত না। সে আমার 

সেক্রেটারী গ্লোরিয়া গ্র্যাডোনের বিশেষ বিরাগের পাত্রী হয়ে পড়ল, 

প্রায়ই আমাদের তিনজনের মধ্যে কনিউনিস্ট আলোচনা সুর করত। 

সে গ্লোরিয়াকে পাটিতে নেওয়ার চেষ্টা করত। এই সব আলোচনায় 
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আমিষে দৃঢ়ভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দড়াতুম না! এতে গ্লোরিয়। 
বড়ই বিচলিত হ'ত। আমার প্রতি আস্থা থাকার জন্য সে বিশ্বাস 
করতে পারত না যে আমি তাদের একজন, অথচ আমার দৃষ্টিভজীতে 

দুঢতার অভাব দেখে সে একদিন সারি ব্রাউনিং-এর কাছে গিয়ে আমার 

মাইনে বাড়াবার সুপারিশ করলে। সে যুক্তি দেখালে যে অর্থনৈতিক 
কারণে আমি কমিউনিস্ট হ'তে যাচ্ছি। আমি নিজের অক্ষমতা সত্বেও 

বেশ অভিনয় করছিলুম । 

আবার বেড়ার অন্যদিকেও আমাকে খুব সাবধানে চলতে হ'ত। 

আমার সামাজিক জীবনে বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট বলে পরিচিত 

হ'লে চলবে না । আমাকে আগেই সাবধান করে দেওর! হয়েছিল যে, 

এফ. বি. আই আমাকে তাদের গোপনীয় সংবাদ-সংগ্রাহক বলে কখনই 

স্বীকার করবে না। আমার বিজ্ঞাপনের পেশাটি একেবারে নষ্ট হবে। 

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি আমি আশা! করছিলুম যে বাধ্যতামূলক 

সৈনিকবৃত্তির জন্য আমাঁকে ভাকা হবে। আশার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা 

হয়ে গিয়েছিল এবং ছেলেবেলার চোখের একটা আঘাতের জন্য 

আমাকে সীমাক্মিত কার্য করতে সক্ষম বলে শ্রেণীবদ্ধ কর! হয়েছিল। 

আমাকে যদি সৈন্যদলে যোগ দিতে হয় এই আশায় আমর! ওয়েক- 

ফিল্ডের বড় বাড়ীটা ছেড়ে কাছেই মেলরোজে একটা ছোট বাড়ীতে 

উঠে গেলুম, কেননা একলা ইভার পক্ষে ছোট বাড়ীর দেখা-শোন! 

করার বেশী সুবিধা হবে। কিন্তু আমার আহ্বান এল না। মেলরোজে 

স্থির হয়ে বসবার পর আবিষ্কার করা গেল ষে রাস্তার ওপারেই গাস 

জনসনের স্ত্রী থাকে, যার সম্বন্ধে জ্যাক গ্রীন আমাকে সাবধান করে 

দিয়েছিল যে, এ সেই বিশ্বাসঘাতক চুকলিখোরা, যে ওয়েকফিন্ডে কয়েক 

বৎসর আগে কমিউনিস্ট বিরোধী দাঙ্গার স্থত্রপাত করেছিল। 
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আমাকে আবার ওরেকফিল্ডের দলে চুকে কমিউনিস্ট পার্টিকে 
কমিউনিস্ট পৃলিটিকাঁল এবোসিয়েসনে পরিবন্তিত করার ভার দেওয়া 
হয়েছিল। সেই অবসরে অনেকগুটি। কমরেড ব| ভ্রাতাভখিনী আমার 

মেনরোজ ভবনে প্রাপই আসত এবং সব চেরে বেশী আসত গাস 

জনসন। যে তার স্ত্রীর নঙ্গে পৃথক থাকত কিন্তু মেলরোজেই তারও 

বাসা ছিল। সে কখনও কখনও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখ। করত । তার 

সত্রীর সজাগ দুর সামনে আনার বড়ী সে আসে, এটা আমার পছন্দ 

হ'ল না । আর আমি ত1 বলেও দিলুম । 
গসকে বোঝান কঠিন। দে গোপনীর কমিউনিস্ট ক্রিয়াকর্মের 

ধার ধারত না, তার মতে প্রত্যেক ভাল কমিউনিস্টের প্রকাণ্তঠে নিজেকে 

ঘোষণ! করতে প্রস্তুত হওয়! উচিত । কিন্ত আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম 

যে আগাকে পরিচয় গোঁপন করতেই বল! হয়েছে । 

১৯৪৫ সালে শীতকালে কর!সী কমিউনিস্ট নেতা জ্যাক ছ্যক্লোর 

লিখিত একখানা চিঠি যুক্তরাষ্ট্রের কনিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে এক 

বিরাট ঝড় স্থষ্টি করলে।। ১৯৪১ সালে বুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্নে নেতারা! 

রাতারাতি ডিগবাজী খাবার আগে যে অবস্থা হয়েছিল, এবারও তাই 
হল। দ্যক্রোর ব্যাপারকে একটা আভ্যন্তরীণ বিজ্বোহ বল! যেতে পারে, 

যদিও এটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখা 

হ'য়েছিল। 

এই চিন্তি আর্ল ব্রাউডারের বিচ্যুতির অবসান ঘটালে। আর তার 
“মাকিণ ব্যতিক্রমের” আশা একেবারে ধুলিসাৎ ক'রে দিলে। 

পুঁজিবাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ মহযোগিতার মোহও একেবারে নিষ্ঠ,র 
ভাবে দূর হয়ে গেল। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি” সম্পূর্ণ ভাবে বামপন্থী 
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হয়ে দাড়ালো, আর সমগ্র জাতি ভবিত্যৎ কমিউনিস্ট সঙ্কটের দিকে 

অগ্রসর হ'ল। 

এতে পার্টির প্রত্যেক সদস্তই জড়িত হয়ে পল । যাই হোক এর 

জন্য আমি যড়বস্ত্রেন পরিসীমা! থেকে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলুম যার 
ফলে এফ. বি আই-এর হয়ে ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার বেশী স্ুুবিধ! 

পেলুম। 

১৯৪৪-৪৫ সালের হেমন্তে ও শীতে কমিউনিন্ট গগনে ডুক্ো! ঝড়ের 

পূর্বাভাস পাওয়া গিরেছিল। ইউরোপে ও প্রশান্ত নহাসাগরে ঘুদ্ধের 

গতি ফিরে গেছে। যদিও দেশে অনেক বিষয় চিল যাঁকে কমিউনিস্ট 

পার্টির বুদ্ধ জেতার উদ্দেশ্তে সমর্থন করা দরকার তবু এট! বোঝা গিয়েছিল 
যে এ অবস্থ। আর বেশী দিন স্থায়ী হবে না। দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার স্তরে 

ব্রাউডার-পদ্থীদের যুদ্ধজেতা-্ূপ ধ্বনি প্রার নষ্ট হয়ে এল, কেন না, 

যুদ্ধ প্রায় জেতা হন্বে গেছে। ব্রাউডারের খা স্ব পুজিবাদের সঙ্গে 

সহযোগিতা তা দিযে কমিউ নক্ত মৃকে বাঁচিয়ে রাখ! খাবে না। পাটি ও 

তার সহযোগী ফ্রপ্টেত মবন্ত-সংখা। কমে যাচ্ছিল। সুতরাং এখনই 

কিছু করা দরকার। 

এবারও কউনিস্ট ঘুব-প্রতিষ্ঠামগুলি- খার সঙ্গে আমি পার্টিকে 
“তাসিঘ্ে” তোলার ভারপ্রাপ্ত বলে সবচেদে বেশী সংশ্লিষ্ট ছিলুম, 
তারাই প্রথম সঙ্কেত দিলে । উপর থেকে হুকুম এল যে 'আমেরিকান 
ইয়ুথ ফর ডেগোক্র্যাসী” ধার ন্যাসাচ্যুসেট ঘ. শাখার আমি কোষাণ্যক্ষ 
তার নীতি ও নিয়মাহ্ববস্তিতাকে আট-গাট করতে । বোন্টন অঞ্চলে 
টাদা-দেওয়া সভ্যের সংখ্য| প্রান িখরে উঠেছিল, প্রায় দেড় হাজার-- 
কিন্ত তা থেকে “ঘুদ্ধ জেত” কম্মন্থচার দরুণ অনবরত কম্তে লাগল । 
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জার্মানীতে মিত্রশক্তি ঢুকে পড়েছে আর বালজের যুদ্ধে নাৎসীরা হেরে 
গেছে, কাজেই এ-ওনাই-ডিতে সদস্তসংখ্য1 ও উৎসাহ কমে গেল। 

ডেভ ও বাবাণ। বেনেটের ঘরে একট! বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 

কর! হ'ল যুব-প্রতিষ্ঠান-সমূহে নূতন সদস্য তত্তি করার একট! প্রবল 
আন্দোলন গুরু করার জন্য । এই অধিবেশনে এ-ওয়াই-ডির ষে সব 
নেতা কমিউনিস্ট, মাত্র তারাই উপস্থিত ছিল। বার্বারা বেনেট 

আমাদের বললে যে এ-ওয়াই-ডি যুদ্ধের পরেও চলতে থাঁকবে বিজয়ী 

সম্মিলিত দল হিসাবে, যার মধ্যে কমিউনিন্ট অকমিউনিস্ট ছুই প্রকারের 
তরুণ-তক্রণীই থাকবে। তবে সেই সঙ্গে সে এও বললে যে আমরা সদস্য 

সংগ্রহ করার সময় একটু বেছে নেব, যাতে ট্রট-স্কিবাদী বা! শ্রমিক বিরোধী 
অথব! প্রগতি বিরোধী লোক না আসে । আমি প্রস্তাব করলুম যে ইয়ং 
কমিউনিস্ট লীগ আবার চালু কর! হোকৃ, কিন্ত আমাকে বসিয়ে দেওয়! 

হ'ল এই বলে যে আমি দেশব্যাপী-নীতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করছি। 

লীগকে পুনর্গঠন ন। করা পার্টির পক্ষে একটা বড় রকমের ভূল হয়ে 
গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে কগিউনিস্ট যুব আন্দোলন সে রকম আর কখনও 

হ'ল না। 

এইভাবে মতবাদের দিক থেকে বর্জন-নীতি যখন সামান্য ভাবে সুরু 
হ'ল তখন এ-ওয়াই-ডি সদস্তদের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট পার্টির রীতিমত 

সদস্য সংগ্রহ করা যায় কি না, তার জন্য খোজ নেওয়া সুরু হ'ল। হুকুম 
এল ঘে বাছা বাঁছ৷ অল্পবয়সী ব্যক্তি, খাদের মধ্যে সম্ভাব্যতা আছে তাদের 

নিয়ে একট৷ “নেতৃত্বের শিক্ষা দেবার পাঠশাল1” খোল! হোক । আমরা 

পঁয়ঘট্ি জনকে বেছে নিয়ে ভবিব্যতে এ-ওয়াই-ডির কাজকর্মে নেতৃত্ব 

করতে পারবে এই আশ্বাস দিয়ে পাঠশালার তণ্তি করে নিলুম। আবার 
সেই পুর্ব পরিচিত মাকড়লার জাল পাত! হ'ল। নৃতন শিক্ষার কাজকে 
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খুব জরুরী বলে ঠিক কর! হ'ল। জাতীয় পার্টির একজন নেত্রী মাসে! 
ল্লোনকে বোস্টনে এই ব্যাপারট। নিজে পরিচালন! করার ভন্ত পাঠানো 
হ'ল। 

আমি কতকগুলি ক্লাসে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলুম। দেখনুম আরও 
কয়েকজন ঘাগী সদন্ত, আমার প্রাক্তন সেলেরই কেউ কেউ উপস্থিত 
আছে। আমাদের বলে দেওয়। হ'ল থে আমরা খেন বেশী নেশামিশি 
নাকরি। অন্য সকলের মতই যেন প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে, এই ভাবট! 
বজায় রাঁখি। 

আমি প্রথমে ভাবলুম যে এই ঘাঁগীদে- রাখা ভদ্ডে বোধ হয় নৃতন 

ছাত্রদের উপর মাত্র নজর রাখার জন্ত. বাতে খে সব লোকের মধ্যে 

কমিউনিস্ট হবার লক্ষণ দেখ| যাবে ন1 তাদের ছাটাই করে ফেলাঁতে তারা 

সাহায্য করতে পারে। কিন্ত আরও ব্যাপার টিঘা। এর।ই ক্লাসের তর্ক 

সভায় তর্কের স্থত্র ধরিয়ে দিত, খে সব তক ছার। ৩৭ মনে কমিউনিস্ট 

বীজ আস্তে আস্তে বপন করা! হবে, এক সঙ্গে বেশী দিলে তারা যদি ন। 

বাগ মানে সেই জন্য । 

পার্টির নেতার আশঙ্কা করিলে” যে আর্ল ব্রাউভারের প্রতাব 

থেকে সরে গেলে সীমান্তবত্তী সদস্যরা শুন্যে ঝুলে থাকবে, তাদের পারে 

ভর দিয়ে দাড়াবার একট! ব্যবস্থা করা উ।চত খাতে পাটির তবিধার 

জন্য তাদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বা: রাখা খার। কাজেই 

জেলার নেতার একট। খোলাখুলি রাগ্নৈতিক দল, খে দলে কমিউনিস্ট 

মার্কা থাকবে না, গঠন করার সমস্তার দিকে মনোষোগ দিলে, যাতে এ 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয়। 

জেলার কর্তৃপক্ষর। আমাকে ভার দিলে ম্যাসাটুসেট স. পলিটিকাল 
্যাকৃশান কমিটি নামে একট! উদারনীতিক দলের মধ্যে ধীরে ধীরে সেঁধুবার 
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জন্য। : আমার কাজ হবে প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষণ করা এবং ঠিক করা থে 
এই প্রতিষ্ঠানকে নিগ্েই পাটি রাভনৈতিক ফ্রপ্ট গঠন করতে পারা যায় কি 
না। আমি রিপোর্ট করলুম যে আমার মতে এই কমিটি খাটি উদার 
নৈতিকদের দ্বার! গঠিত, কাজেই এর দারা কমিউনিস্ট দলের উদ্োস্ত সিদ্ধ 
হবে না। এর চেয়ে আমাদের নিজেদের এই রকম একট! দল গঠন করা 
ভাল। অনেকে আশায় সঙ্গে একমত হ'ভা। এই ভাবে আর্ল ব্রাউভারের 
টিলা কমিউনিস্ট পলিটিকাঁল এসোসিয়েগান খা যুদ্ধের বু রগুলিতে কোন 
রকম নির্দিষ্ট রাজনীতি বর্জন করে চলত, তাই প্রোগ্রেসিত পাটির জমী 
তৈরী করলে এবং আবার দা€ুনৈতিক অঞ্চলে সোজানজি সংগ্রাম সুরু 
করলে। আগামী ঘটনার এটা একট! আভাস । 

আনার চতুর্থ কন্য| ব্রেড! দে ১৯৪৫ সালের ২৭শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ 

করলে । আমি এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে ঘরকন্না দেখতে লাগলুম। 
এপ্রিল মানেই ডুরোর চিঠিখানা এপে গডপ-খে ভদি তার জন্য 

তৈরী করা ছিল তার উপর বীজ শীঘ্রই মূল বিস্তার করলে. তারপর পুরা 
ব্রাউভার-বিরোহী বিভ্রে!হ দ্ধণে। ফুটে উঠল। ডুক্কোর চিঠিখানি ফ্রান্সের 
কমিউনিস্ট পাটির মুখপত্র “কাহিরে ছ্য কমিউনিজ ম*-এ ছাপা হরেছিল। 
চিঠিটা বোদা ও অনাবস্তক দীর্ঘ. আর বুভরুকী তর্কে ভন্তি। আসলে 
চিঠিখানা আন্তর্জাতিক কমিউনি্ট আন্দোলনেরই নির্দেশ, ইউনাইটেড 
স্টেটসের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজের ঘর সানলাবার জন্য। তার পেছনে 
যে কমিনফর্শ ও ক্রেমলিনের শমর্থন আছে এটা বোঝ! গেল কাজেই 
তাকে বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়া হল। 

পাটির বাইরে অল্প লোকেই ডুক্রোর চিঠি “ড়েছিল ! কিন্ত পাটির 
মধ্যে অবশ্ত-পাঠ্য হিসাবে চিঠিখানাঁঠ্ে বিলি করা হ'ল। 

চিঠিটাতে হতভাগ্য ব্রাউডারকে আক্রমণ কর হয়েছিল পার্টি 
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উঠিয়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়েসান স্ট্রি করার জন্য । 
এতে তাকে তিরস্কার করা হ'ল এই ব'লে যে, তাঁর মনোভাব এমন 

হ'য়ে গেছে, ব্রিজপোর্টে এক বক্তৃতায় সে বলেছে, জে পি মর্গানও 
যদি ইঙ্গ-মাকিন-সোভির্নেখ মিত্রতা ও তেহেরোণ চুক্তির পথে চলেন 
ত তার সঙ্গে হাত ধরে চলতে ইতস্তত করনে না। ডুকবোর আহ্বান 

ছিল সহযোগিতা বঙ্জন করার জঙ্ক, কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়ে- 

শানের অস্ত্যে্ির জন্য এবং ইউনাইটেভ ম্টেটসে শক্তিশালী ও সংগ্রামী 

মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পুনরুদ্ধার করার জন্য । 
একখানি চারপাতা! বিশেষ পত্রিক। বের হ'ল ব্রাউডারের পক্ষে যুক্তি 

দিয়ে। এর উদ্দেশ্ত জাতীর সভাপতিকে বর্জনট! সইয়ে সইয়ে করা, 
যাতে নৃতন সদন্তাদের এইরকম হঠাৎ বর্জনের জন্ত হঠাৎ মোহ কেটে 
না যাঁয়। জেলার মধ্যে একজনকে ব্রাউডারের পক্ষ নিতে হবে এবং 

বিশেষ বন্দোবস্ত করে এই কাজের ভার দেওয়। হ'ল ওটিস হুডের উপর, 

যে ব্রাউডারের আমলে জেলার একজন ছোটখাট কার্য্য।ধ্যক্ষ ছিল। 

১নং জেলার নামমাত্র প্রধান, আযান বুরলাককে ব্রাউভার-নিদ্দিষ্ট 
পথে পার্টকে চালানোর জন্য পাটির খানিকটা নিন্দা সহা করতে 

হ'ল। আগে থাকতে বন্দোবস্ত করা হ'ল যে, হুডকে তার মত 

বদলাবার ছ্ুযোগ দেওয়া হবে, পরে সে নিজের দোষ স্বীকার করে 

পার্টির চোখে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এইভাবে ফস্টার-ব্রাউডার তর্কে 

পার্টি “গণতান্ত্রিক” পদ্ধতির একটা মনগড়া রূপ দেখালে, ব্রাউভারের 

সমর যে সকল সদস্ত নৃতন তত্তি হয়েছে তাঁদের বোঝানোর জন্য । 
ব্রাউডারের মতবাদকে বেড়ার উপর একটা টিনের কৌটার মত রাখ! 

হ'ল যা'তে আমরা তাঁকে নিশানা! করে গুলি ছুড়ে ছিহ্্র-বিছিদ্ত 

করতে পারি। কমিউনিস্ট ক্রিয়। পদ্ধতি এই রকম। 
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কিন্ত সংগ্রামী পাটির দিকে ফিরে যাওয়! বন্ধ হতে পারে না! এবং 
পার্টির নেতারা কোন কোন বিষয়ে কিছু নরম হলেও, অন্তবিপ্রোহের 
কোন সুযোগ রাখলে! না। ব্রাউডারের আমলের নরম দিনগুলি প্রকাশ্ত- 

ভাবে শেষ হবার অনেক আগেই বিদার নিল । সতর্কত। হ'ল প্রধান লক্ষ্য, 

নিরমান্থবন্তিতা হ'ল মন্ত্র এবং সদস্তদের সে কথ শুনে চলতে হবে, নর 
ত বিতাড়িত হবেক্ছ্টাও বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। ব্রাউডারী-ধরণের 
আলোচনা সেলের বা রাজনৈতিক শিক্ষীর পাসের স্থচী থেকে একেবারে 

বাদ পড়ল। ভিশক্তির একতা আর গুরুতর বলে বিবেচিত হ'ল না। 

পার্থক্যের উপর জোর দেংহ] হাজী মাঝ বাদের পুন:প্রতিষ্ঠ| হ'ল। 

এই সব অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে আমার উপর ভার পড়ল, পাটির 
মন্ডেন শাখা ও জেলার সদর দগ্তরের মধ্যে দুত ও বার্তাবহের কাজ করা। 

প্রাদেশিক সেক্রেটারী ডেভ বেনেট একদিন আমাকে বললে, “৮নং বীচ 

স্বীটে প্রোখ্বেসিভ বুক শপে গিয়ে কতকগুলি জিনিষ নিয়ে এস। তাদের 
বোলে! যে দাম ন৷ দিয়ে নেবার হুকুম আছে। এ সবের হিসাব-নিকাশ 

আমর! পরে ক'রব। এগুলি কোথায় নিয়ে খেতে হবে সে তারাই 

তোমাকে বলে দেবে” 

এইতাঁবে আমি বোস্টনের কঠ্উনিস্ট পাটির সাধারণের জন্য প্রতিষিত 
প্রচার বিভাগের সদর-দপ্তরে প্রথম দেখা দিলুম। প্রোগ্রেসিভ বুক শপ 

ওয়াশিংটন গ্রীট থেকে মাত্র কয়েকখানি বাড়ী তফাঁতে। আমি আশ্চর্য্য 

হয়ে দেখলুম আমার ওয়েকফিল্ড সেলের এক ভূতপুর্বব কমরেড, ফ্রাঙ্ক 
কোলিয়ার এর ভারপ্রাপ্ত । তাঁকে চিরকালই যেমন হাড়িমুখো বলে 
আমার স্মরণ হয় ঠিক সেই রকমই আছে এবং আমাকে দেখে. কোন 
রকম উচ্ছ্বাস দেখালে ন। বইএর দোকানটিতে মাঝ্স-লেনিন প্রভৃতির 

বিখ্যাত বই ভান্তি সারি সারি শেল্ফ_, কমিউনিস্ট ম্যাগাজিনের বর্তমান ও 
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অতীত সংখ্য।, ডেলি ওয়ার্কারের ও দি ওয়ার্কারের র্যাক। কতকগুলি বই 
যেমন সি পি. এস. ইউ (বি) এর ইতিহাস শুধু বিশ্বস্ত খরিদ্দারদের বিক্রী 
কর! হয়। 

কোলিয়ার কতকগুলি পুস্তিক। ও প্রচার-পত্রের একট তাড়। 

তৈরী করলে । আমি ঠিকানা জানতে চাইলে সে বললে, “এসব 
মন্ডেনের ৩৪ নং হলিওক গ্রাটে যাবে ।” 

তেতলার যে ফ্ল্যাটের ঠিকানা! আমাকে দ্রেওযা হ'ল সেখানে 
শুধু “মিলস” কথাটি লেখ! ছিল-_আমার পুরাতন বন্ধু ম্যালিপ মিল্সং 

এখন মলডেন শাখার নেত্রী । 

এর পর আযালিসের ওখানে যে সব সেলের পরিবর্তনস্থচক অধিবেশন 

হ'ত, তাতে আমর! সদস্যদের কাছে পাটির নূতন নীতি প্রচার করতে 

আরম্ভ করলুম, তাদের আগামী জুলাইতে পার্টির জেল! সম্মেলনের জন্য 
তৈরী করার উদ্দেশ্তে। জেলার সদর দপ্তর থেকে আমাদের যেরকম নিদ্দেশ 

দেওয়া] হয়েছিল, সেই অন্গসারে, আমর! অনবরত ত্রাউঙারের নিন্দা 

করহুম এবং পার্টির পুনরুদ্ধারের কথা অবিরামভবে বলতুম। 
আমরা সদস্তদের চোখের সামনে দেখাতে লাগলুম মাফিন পুণজিবাদের 
বাহিক ও আভ্যন্তরিক অসঙ্গতি, ঘুক্তরাষ্ত্রের শ্রেণীবিরোধ, ওপনিবেশিক 

শাসনাধীন দেশগুলির নূতন সংগ্রাম এবং পুঁজিব[দী 'ও সমাজতন্ত্রী জগতের 
মধ্যে স্পষ্টতর পার্থক্য। মস্ত কমরেডদের সেলের অধিবেশনে আহ্বান 

করে তাদের বহুঘণ্ট। ধরে ওই সব নীতিশিক্ষ। দেওয়া হ'ত। 

জুলাই সম্মেলনের জন্য মন্ডেন শাখাকে তিনজন সদস্য ও তিন 
জন বিকল্প সদস্ত নির্বাচিত করতে বলা হ'ল। আমি একজন বিকল্প 

ডেলিগেট হয়ে নির্ববাচিত হুনুম | এফ, বি. আই-এর পক্ষে ভালই হ'ল, 
কেনন| নিব্বাঁচিত ন| হয়ে ওখানে ঢুকতে বললে আমি তা পারতুম 
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না। জেলায় যত সম্মেলন হয়েছে তার মধ্যে এইটাই ছিল সবচেয়ে 
ন্বরক্ষিত আর গোপন সন্মেলন। প্রথমত সদর দপ্তর থেকে খুব নিষ্ঠার 
সঙ্গে চেষ্টা কর! হচ্ছিল যে গুপ্তচর, খবরের কাগজের রিপোর্টার, দল 
ত্যাগীরা ও বিরোধীমতের লোকেরা-__যারা সাবধানে-নির্দিষ্ট কর্মন্থচী 
গোলমাল করতে পারে _তারা না টুকতে পায়। তাছাড়া পার্টি তার 
সদন্তদের এই কথা দেখানোর জন্যও উদগ্রীব ছিল বে ব্রাউডারের 
আমলেই টিলাভাব শেব হরে গেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নৃতন দৃঢ়চেতা 
নেতৃবর্গ কোন রকম ন্যাকামি বরদাশত. করতে আর প্রস্তত নর । 

বোস্টনের আফিপ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এসোসিয়াসেনের 
১নং জেলার গুরুত্বপুর্ণ সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৪৫ সালের 
২১শে জুলাইয়ের গরম প্যাচপেচে রাত্রিতে যখন রওনা হলুম, তখন. 

আমি একজন পোড়খাওয়। ঘাঁগী "কমিউনিস্ট" রূপেই গেলুম। 
আগি মন্ডেন ডেলিগেটদের দেখতে পেলুম, প্রেক্ষাগৃহের মাঝামাঝি 

বা-দিকে একট! খড় খালি টেবিলের সামনে বসে থাকতে । আালিস মিল্স, 

প্রধান ডেলিগেট ও সেই দলের কেন্দ্র স্বরূপ, তাছাড়। ফ্রাঙ্ক কোলিয়ার 

আর গ্রেস স্মিথ নামে একটি মন্ডেনের নেয়ে, যাকে অনেকে শুধু কমরেড 

গ্রেস বলে জানে এদের সব দেখলুম। আমি দেওয়ালের কাছে একটা 

চেয়ার টেনে নিযে বসলুম, যাতে আমি সামনের দিকে মুখ করে সমস্ত 

সদস্তদের দেখতে পাই। বপামাব্রই আমি বুঝতে পারলুম যে এই 
অধিবেশনের আব্হাওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কর্মব্যস্ততার গুঞ্জন 

ধবনি আছে কিন্ত সাধারণ রাজনৈতিক সম্মেলনের মত হৈ-চৈ নেই। 

কোণে কোণে সলাপরামর্শ নেই। ডেলিগেটদের টেবিলের আশে পাশে 
ক্যানতাসিং নেই। কোন প্রকার চীৎকার বা উচ্ছঙ্খল ব্যবহার নেই। 
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প্রত্যেকেই সেখানে একটা বিশেষ নিদ্দিষ্ট উদ্দেম্ত নিয়ে এসেছে। 
আমার খববের কাগজের আফিসের ঘরের কথা মনে পডে গেল, 
যেখানে প্রত্যেকেই জানে যে তাকে কাজ করতে হবে এবং ঠিক কি 
করতে হবে। 

সম্মেলন জাতীয় সঙ্গীত দিরে শুরু হ'ল- ব্রাউডারীর শেষ চিহ্ন 
তখনও বিলুপ্ত হয় নি। আযান বুর্লাক, প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পলিটিকাল 
এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আসল রিপোর্ট পেশ করলে । সে 
বোধ হয় জানত যে তার সমন হয়ে এসেছে। তার অভিতাঁষণ কমিউনিস্ট 
আত্মনিন্দমার একটি অপুর্ন স্থষ্টি। সে ব্রাউডার নীতি ভুল করে গ্রহণ 
করেছিল এবং সে কথ! এখন নে বুঝতে পেরেছে। প্রতিষ্ঠানকে ভূল 
পথে চালিত করার সম্পূর্ণ দরিত্ব সে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। 

আযান সম্মেলনে জাতীয় কমিটির খসড়া! প্রস্তাবটি পেশ করলে, যেটা 

ডুক্লোর চিঠি থেকে গড়া, আর সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে 
অন্থরোধ করলে। সে বললে যে কমরেড ব্রাউডারের সবচেয়ে 
বড় ভুল হয়েছিল একচেটিয়! পুঁজিপতিদের উপর একট৷ নির্ভরতার 
তাবের স্থষ্ট করা, খাতে পাটির নেতৃত্বকে অশ্ুক্ষাণ করেছে। সে বললে 

যে ডুক্রোর চিঠির সঙ্গে সে একমত। শেষে, সে অবিলম্বে পাটিতে 
মাঝ্মবাদী লেনিনবাদী কাষক্রমের প্রতিষ্ঠ। এবং পাটি কে পুনর্গঠনের জন্য 

আহ্বান জানালে । 

তারপর সন্সেনন পুবাণস্তর চলল। আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেযো- 

ক্রাসির পুর্ব-পরিচিত প্রথন অধিবেশনের ধারার চলল। বার! বলতে 

ইচ্ছ! করেন তার| ওই উদ্দেশ্তে বিলি করা কার্ডে নিজেদের নাম ও 

পরিচয় সভাপতির কাচ্ছে পাঠিরে দিলেন। সতাপতি-_সন্মেলনের এক 

এক অধিবেশনে এক একজন সভাপতি থাকত--সেই সব কার্ড বেছে 
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বেছে পুবব অস্নোদিত বক্তাদের 'আহ্বান” করত। আমি জানতুম যে 

আমার উপর বক্তৃতার শার ছিল না. আমি পরীক্ষা করার জন্য আমার 

নামটা পাঠিছ্জে দিণুম, আমার ডাক ঘথারীতিই এল না। আযালিস 
মিলসও তার না গাঠালে। সেকি বলবে তা আমি আগেই জানতুম 

এবং এফ. বি. আইকে তার পু'জিবাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদগ!রের সংক্ষিপ্ত 

বিবরণী আগেই পাঠিখ্রে দিয়েছিনুম । এর সঙ্গে সেদাবী করলে যে 

পার্টি প্রোলিটেরিবেট ও বুর্জোরার মধ্যে ভেদ বাড়াক্ ও বিরোধকে 

তীব্রতর কঞ্চক। ত্রাউডার যেমন এদের মধ্যেকার অসঙ্গতি ঢেকে 

দেবার চেষ্টা করেছিল সে রকম না| হয়। 

একের পর এক বক্ত: উঠে ব্রাউভারের প্রণালীর শ্রাঞ্ধ করলে, এক 

এক সমর তাদের নিন্দা উপরওয়ালাদের নির্দিষ্ট সীনা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। 

চাকা ৰা দিকে এতখানি ঘুরে গেল ষেঃ সভ। বানচাল হয়ে যাবার 

সম্ভাবন! দেখ। দিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বক্তাদের কার্ড দেখে আহ্বান 

করার প্রথাতেই বেচে গেল। 

সতা ঘখন গভীর রাত্রে গোলমাল ও শ্রান্তির মধ্যে ভাঙ্গল তখন 

সকলেই বাড়ী গেল ন|। কয়েকজন মূল নেতা! লিটল. বিল্ডিংএর আফিসে 

গোণন অধিতোখনে আহত হ'লেন -পরদিনের কার্যয্থচী ঠিক করার 

জন্য। আনাকে ডক] হয় নি, তবে সভার বিবরণা মদের মুখে আমার 

কাছে প্রকাশ হয়ে গেল। আমি ব্যুরোতে তাড়াতাড়ি একটা টেলিফোন 

করে জানিয়ে দিলুম যে পার্ট মধ্যে কি ভাবে বিস্রোহের চিহ্ন দেখা 

যাচ্ছে। তারপরে বাড়ী গিয়ে আলে! জালিয়ে হাল লীয়ারির জন্য 

অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী টাইপ করবুম। 
রবিবার সকালের অধিবেশনের শুরুতেই ঘোষণ! করা হ'ল যে 

কাধ্যস্থচীর কতকট! পরিবতিত হবে এবং কতকগুলি আলোচনা! বন্ধ 
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হবে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে এই সব ব্যাপার আগের রাজের সভায় 
স্থির হয়েছে। সম্মেলন বসতেই টের গাও! গেল থে ঘ্বণা প্রচার বন্ধ 

হয়েছে আর নেতারা পুঁজিবাদের বিরোধিতা একটু নরম ভাবে করবেন। 
পার্টির নেতাদের নিজ্দেরই উস্কানো ব্রাউডার নীতির বিরোধিতা প্রায় 

নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গিয়েছিল এবং রক্তের চাগ তখনও খুব উ“চুতে। 
সকালের অধিবেশনে তক বিতর্কে দুপুর পার হয়ে গেল। ডেভ বেনেট 
চেরারম্যান হিসাবে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে ব্রাউডারী শীশ্ডির স্বপক্ষে 

ও বিপক্ষে বুক্তি এবং মান্সীয় নীতির খত কিছু বিচ্যুতির সাদন্ত করতে 

লাগল। কিন্ত এই সব রধা-নিম্পত্তি চরম বামপদীদের মনঃপৃত 
হল না। 

রবিবারের শেষ অধিবেশনের আগে ভন টশি তার বিগক্ষে খে সব 

বাধার স্যষ্টি কর হয়েছিল মে সব ভেঙ্গে বন্তৃতা-মঞ্চে উঠতে গায় নি। 

কিন্ত একবার উঠছে পেরে আর তাকে ঠেকায় কে? সে একেবারেই 

ভেদ, অরাজকত ও অন্তব্বিরোধের লাল ঝাণ্ড নেড়ে বললে বে এইবার 
সময় এসেছে-- মান্জীয় নীতি অনুসরণ করে এখনই সাত্র।জ্যবাদী ঘুদ্ধকে 
ঘরোয়! ঘুদ্ধে পরিণত করে বিপ্লবের পণ সুগম করতে হবে। ট্রি পীড়াগীড়ি 

করতে লাগল যে, পাটির নীতিতে বে ধর্মঘট ন৷ করার প্রতিশ্রতি আছে 

সেট! বর্জন করা ছোক। সে এতখানি সমর্থন পেলে যে জাতীয় কমিটির 
কর্মন্থচী মামুলী-ভাবে গ্রান্থ হ'ল না। সম্মেলনের কমিটি ভেবেছিলেন 

যে সন্মেলনের শেষে এক তোটে সমস্ত খসড। প্রস্তাবটি অনুমোদিত 

হবে। তা হন না। টগ্রি তাদের বাধ্য করলে প্রস্তাবটির গরত্যেক বিষয়ে 
প্রত্যেক অনুচ্ছেদের উপর স্বতন্ত্র ভাবে ভোট নিতে । সে নেতাদের এবং 

জেলার সকল সদস্তদের জড়িয়ে আক্রমণ করলে এই বলেধে তার! 

এখনও ব্রাউভারী নীতি আকড়ে ধরে আছে। টগি-বিদ্রোহে নেতাদের 
১২৭ 



যথেষ্ট ঘা খেতে হ'ল; এখন তাদের একট। কৈফিয়ৎ দেওয়ার একান্ত 

দরকার, এবং আমার সৌতভাগ্যক্রমে আঁলিস গর্ভন এই কাজে এগুলে!। 

সে বললে, “প্রথমতঃ আমরা যে সব নীতি অন্ুমরণ করেছি তাঁর 

অনেকগুলিই সঙ্গত ও নিভুল, মাঝ্নু-লেনিনবাদ সন্মত। সেগুলি 

যুদ্ধ জয়ের নীতি এবং প্রাউডার নেতা লা! থাকলেও সেগুলি অস্থুসরণ 

করতে হণ্ত।” 

“তাই শুধু নর, কমরেড টমি"_-কমরেড বল! তখন আবার শুরু হয়ে 

গেছে-“সিমস্ত সত্যদের দোষ দিয়ে ভুল করেছেন। আমি কয়েকজনকে 

জানি বারা ব্রাউডারের হত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। ৮"ন থাকতে 

পারে বে মন্ডেনের কমরেড হার্ব শেষ পর্যন্ত রাজী হ'ন নি এবং ব্রাউভার 

কর্মৃস্থচী শুধু পাটির এক্যের জন্ গ্রহণ করেন।” 
আমি ত শুনে লাল হয়ে গেলুম, কোন রকমে মুখ নাকতে পারলে 

বাচি। '.সীভাগ্যক্রমে আলিম আমার দিকে তাকাযনি যাতে লোকে 

আমার চিনতে পারে । আমি ষে রকম অজ্ঞাত থাকতে চাই সেই 
রকমই রইনুম। মন্ডেন টেবিলে আমার সহযোগীরা আমার দিকে নৃতন 

দৃষ্টিতে চাইলেন। এক বছর আগে বেকন হিল সেলে যে খোঁচা 

দিয়েছিলুম, ত1? এখন বেশ কাজে লেগে গেল । আমি বৃঝলুষ যে দলের 

মধ্যে আমার ভবিদ্যৎ উজ্জল এবং এফ. বি. আই-এর পক্ষে অনুকুল । 
খসড়া! প্রস্তাবটি সম্মেলনে এক «কটি অনুচ্ছেদ ধরে পেশ করা হ'ল 

এবং ক্রমে ক্রমে নেতার। বামপন্থীদের বিজ্রোহকে খানিকটা ঠেকাতে 

পারলেন, কিন্ত কিছু কিছু আপোষ করতে হ'ল। বিরোধীদের কতককে 

ঠাণ্ডা করা হ'ল “থর্ম্ধট করব ন1” এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে লেজুর জুড়ে 

দিয়ে যে মনিবরাও শ্রমিকদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করবেন না। 

ফ্যানি হার্টম্যান প্রস্তাব করলে যে, যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে তখনও বিতর্ক 
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রয়েছে সেগুলি আরও ভাল করে বিবেচনা করা হোক। খুব অল্পের 

জন্য নেতাঁরা ভিন্তলেন। বা দ্রিকে দোলন এত জোরে ছুলল যে ভোট 

নেওয়ার সময় ইচ্ছ৷ করলে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাক1 খাবে এই 

অন্থমতি দেওয়। হ'ণা--যে অস্ব(ভাঁবিক প্রণালী আমি পাটির সভায় এর 

আগে আর দেখিনি। অনেক লোক ভোট দিতে বিরত রইল । 

শেব জিতটা শ্রান্তি আর জাতীয় কমিটির কর্ধস্থচী থেকে এল । 

অনেক রাত্রে ভি জে জেরোম বলে জাতীয় কমিটির একজন সদস্য 

এমন এক লম্বা আর এলোমেলো বক্তৃতা শুরু করলে যে অতি অল্প 

লোকেই তা৷ শুনলে আর বোধ হঘু কেউই তার কিড়ু মনে রাখতে পারলে 

না। তাতে কিন্ত একটা উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হল! ডেলিগেটরা আস্তে আস্তে 

সরে পড়তে লাগল। সন্মেলন ভাঙ্গল, তবে জানানো হ'ল যে আবার 

ডাক হনে ১১ই কি ১২ই আগস্ট নিউ ইয়র্ক সম্মেলনের পরে। 

এফ. বি. আই-এর কাছ্ছে কুড়ি পাতা! টাইপ করা রিপোর্ট তৈরী 

করতে কয়েকদিন অনেক রাখি অবধি পরিশ্রম করতে হল। আমি 

একট! নামের ফর্দ পাঠিয়ে দিলুম ভাতে মক্মেলনে যে তিনশ লোক ছিল, 

তার প্রায় একশোরই নাঁন দেওয়া গেল । আনি প্রচার-দত্র। পুস্তিকা, 

তোঁটের তাঁলিক1 ইত্যাদিও পাঠিয়ে দিলুম, আর তার সঙ্গে সম্মেলনের 

ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ চু্ঘক। আমার উদ্দেম্ত ছিল খে পার্টি কোন্ দিকে 

যাচ্ছে এবং কতদূর যেতে পারে তার একটা বিশ্লেষণ দেওয়া । সম্মেলনের 

কার্ধ্যাবলী দেখে এবং বিতর্ক শুনে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিনুম যে রাশিবা 
যদি জাপানের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ] করে তবে পাটি জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় 

যোগ দেবে । কিন্ত রাশিয়! যদি দূর প্রাচ্যে কোন রকম সামরিক প্রচেষ্টা 

থেকে বিরত থাকে অথবা যদি প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ শীঘ্র থেমে যায়, 
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সন্মেলনের পক্ষে মিস ফ্রিনের বক্তু হার প্রয়োজন ছিল। কোন্ মুহুর্তে 

কোন পরিস্থিতির উত্তৰ হচ্ছে সে সম্পর্কে ফ্রিনের চমৎকার জ্ঞান, 

তদুপরি সে শ্রোতাদের মেজাঙ্ ও সাড়া সম্বন্ধে নিভূলি পরিমাপ 

করতে পারে, তাই ফ্রিনের বক্তৃতায় সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে 
উঠলো। এইভাবেই ত্রাউডারবাদের সমাধি ঘটনো। | ফষ্ঠার জিন্দাবাদ ! 

নব পর্য্যায়ে গঠিত কমিউনিস্ট পাটিরি প্রথম অধিবেশন থেকেই 
তীব্র সংগ্রথমী মনোবৃত্িষ গরিচয পাওয়া গেল । সমস্ত নেতাদের 

উপর বেশ স্প& নির্দেখ দেওয়া! হ'ণ 'পাটির সেল ও ক্লাবগুলিতে 

টিলাভাব চলবে না। 'গ্রত্যেক নেতা জেণার কর্মাধ্যক্ষের কাছে 

দায়ী থাকবেন এবং তার বাচ্চ থেকে নিদ্দেশ নেবেন। আগাগোড়া 

সকলেই লৌহ নিয়মান্ুবস্তিহায় বাধা থাকবে ।” 
জেলার সদর সপ্তরে আমি জানাতে গারলুম যে পার্টির শিক্ষকতা 

করার ভষ্ শীঘই' জন বারো সমব্র-নির্বাচিত লোকদের জন্য খুব 

গোপন শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং আমার নাম পির্বাচিতদের 

ফদ্দের মধ্যে আছে। ফণ্চটিকে দলের সকল বিতাগ থেকে সাবধানে 

পরীক্ষা কর ভচ্ছে। এই শিক্ষ।কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষকদের তৈরী 
কর।, খারা সেলে সেলে গিয়ে পাটির নৃতন নীতিকে বিশ্লেষণ করে 

করে সদন্যদের জন্য কর্মপহ। স্থির করে দেবে। আমি আরও জানলুম 

যে জেলার সদর দপ্তরের সঙ্গে এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এত 

থপিষ্ত1 নত্বেও আম।র নৃহন করে পরীক্ষা চলছে। দলের যে কমিশন 

এই সব পরীক্ষা ফরে তাদের চোখে কোন লোকই পাকাপাকিভাবে 

পাশ হণ না, তা সে পাটির একেবারে নিয় স্তরেরই হোক বা সর্বোচ্চ 

স্তরেরই হোকৃ। স্পষ্টই বোঝা গেল যে কমিশন খুব ব্যস্ত। 
পাটির নিরাপদ মনোভাব তীব্রভাবে আহত হ'ল যখন ১৯৪৫ 
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সালের ১০ই অক্টোবর লুই বুডেনতন, ভেলি ওয়ার্কারের প্রধান সম্পাদকের 
পদে ইন্তফ| দিরে খোষণ! করলে খে সে পাটি ত্যাগ করে ক্যাথলিক 

সন্প্রনায়ে ফিরে গেছে । সদদ্যদের অন্বস্তি তীব্র ক্রোধে পরিণত হ'ল 

কেননা এ উপরের দিকের বিশ্বাসঘাতিকত।। সাধারণ সদশ্তরা একবার 

ব্রাউভারের “বিশ্বাসঘাতকতা” কগা শুনেছে। এই পথম পার্টির ইতিহাসে 
সাধারণ সদস্যরা নেতাদের অন্দেহাকুল দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। সে 

সন্দেহে চারিধিকে ছড়িয়ে পড়ল। জাতীগ প্রতিষ্ঠানের বড় একজন 

নেতা যদি বিশ্বাঘাতক হতে পারে ত কোন জেলার বা শাখার নেতাই 
ব| হবে নাকেন? এই আঘাতে লোকে ভন টগ্লির যুক্তিকেই ঠিক 

মনে করতে লাগল ঘে এখনও ব্রাউভারের ছুষ্টভূত দলের কর্মাধ্যক্ষদের 

কতকের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। 

আত্মপমালোচন! দিঘে এ অমন্তার মীশাংঘা। হদ না। কঠোর ও 

তীব্র পাণ্টা আক্রণণ করাই [স্থর হ'ল। পাটির জাতীগ ব। স্থাশীয় 

নেতাদের সনাঁলেচন। একেবারে বরাবরের জন্ত বন্ধ করার জন্য 

নূতন চেষ্টার নিদ্দেশ এস। বুডেনত্স ব্যাপাখের আলোচনার ভন্ত 

গোপন অধিবেশনে আমি উপস্থিও হিনুষ। একজন বঞ্জা আমার অচেন|। 

তার একশাঁঞ নাম খা আমি জানতে পারলুন, তা হচ্ছে “কমরেড 

স্যাম” । স্পষ্টই দেখা গেল, তার মেজাজ একেবারে রণোন্মাদ হ'য়ে 

গেছে। 

আমর! একটি ছোট ঘরে মাথার উপরে একটি মাত আলোর 

নীচে ঘেঁধাথেষি হয়ে বসে তার বক্তৃতা শুনলুন। “বুডেনৎসের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা লুকোবার প্ররোজন নেই। বুডেনৎ্স,কে ? গোড়া! থেকেই 
তার পটভূখিক। অবিশ্বাস ও পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। মে একটা 

পা-চাট! লোক বে শিজের সুবিধার জন্য ভিতরে ঢুকে কায়দা ক'রে 
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উপরের আসনে গিয়ে বসেছিল ।” কমরেড স্তাম কঠোর সতর্কতা- 

জ্ঞাপক তঙ্গীতে বালে "বুডেনত্সংকে যথোপযুক্ত পরীক্ষা না করেই, 
উ'টুপদ দেওয়া হয়েছিল৷ 

“এ থেকে থে বড় জিনিব আমরা শিখতে পাই সে হচ্ছে এইযে 
শ্রেণীর শত্রু যে আমাদের চার পাশেই আছে তা নয়, আমাদের 
ভেতরেও আছে। তাদের অবশ্তই খুঁজে বার করা হবে।” 

তার অধপূর্ণ বিরতি তীব্র নীরবতাতে প্রতিফলিত হু'ল। একমাত্র 
বৈদ্যুতিক দীপের বক্র রশ্মিতে কমরেড স্তামের মুখ নিষ্ঠ,র ভাবে চিত্রিত 
দেখাল। এই বিরতির মধ্যে ঘরের কুড়ি জন নরনারীর নিয়মিত শ্বাস- 
প্রশ্বাস ধ্বনিত হ'তে লাগল। 

প্রত্যেকেই হর বক্তার দিকে নয় তার মাথার পিছনের দেওয়ালের 
দিকে চেয়ে রইল কেউ তার পাশের লোকের দিকে চেয়ে দেখতে 
ভরস। করলে না । আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলুম। মনে হচ্ছিল 
যে আমার পিছনের লোকটির দৃষ্টি বোধ হয় আদার মাথ! ভেদ করে 

যাচ্ছে। আমি কিন্ত জানতুম যে আমি একাই নই, ঘরের প্রত্যেকেই__ 
তা পাটিপ্র মধ্যে তার খাই পদমর্যাদা থাক্, যে উদ্দেশ্তেই সে এসে 

থাকুক-_-সকলেই অস্বস্তি বোধ করছে। বক্তার দৃষ্টি ঘরের চারদিকে 

ঘুরতে লাগল । 
সে প্রত্যেকটি কথার পর থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলতে লাগল; 

“পার্টিকে নির্দয়তাবে কাজ করতেই হবে আর করবেও। উপর থেকে 
নীচে পর্ধ্যস্ত যে সকল শক্রচর আমাদের মধ্যে অযথা প্রবেশ করেছে 
পরীক্ষাকারী কমিশন তাদের খুঁজে বার করে নষ্ট করবেই। আমর! 
কোনদিকে নজর দিতে ছাড়ব ন|। 

“বুডেন্থসের মত পাটির মধ্যে আরও অনেকে আছে যারা মোটেই 
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নির্দোষ নয়। তবে তার মানে এ নয় থে শ্রেণী-শত্রদের সঙ্গে পুর্বেকার 
সংশ্রবের জন্ত সকল কমরেডের বি+দ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে। 
অতীতকে যদি অস্বীকার কর! হয় এবং সংগ্রামের মধ্যে আত্মপরীক্ষা 

দেওয়া হয় তাহলেই হবে। কিন্তু এটা ঠিকই যে সকল কমরেডকেই 
অতীত সম্বন্ধে ছ্বিগণ ভাবে সচেতন হতে হবে ।” 

বক্ত। তারপর কতকগুলি বাদা গৎ আউড়ে যেতে লাগলেন, নিয়মাহ্থ- 

বন্তিতা, দুর্বলদের ছাটাই কর! এবং যে কোনও সংগ্রামের জন প্রস্তুত এক 
মজবুত শক্তিশালী দল গঠনের আবশ্তকতা ইত্যাদি। তাঁর বক্তৃতা শেষ 
হতে হতে আমরা কতকট! শান্ত হলু“ | কিন্ত সভা ভাবার পর কেউ 

কারুর সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত। বললে না। সেই সণয় থেকে পাটিতে 

বুডেনৎসের নাম বড় একটা শোন। যেত মা। 

প্রত্যেক অকমিউনিস্ট দেশেই মায় যুক্তরা্ি পধ্যস্ত, কমিউনিস্ট 

পাটির একটা বিশেষ সহায়ক হচ্ছে গোপন ছাপাখানা । কোন জাতিকে 

ও তাদের সরকারকে ভিতণ্রে ভিতরে ক্ষন করুতে হলে প্রচার ও শিক্ষাই 

মূল অস্ত্। এন্সপ কাজের সংগঠনের জন্য চাপাখানায় মুজ্িত পুস্তিকা, 

মামিক পর, স্বাগুবিল ও সংবাদ-গঙের মধ্য দিয়ে যোগাখোগ ও প্রচার 

করা একান্ত প্রয়োজন । 

কমিউনিস্ট পার্টির কাজ যখন আইনসঙ্গততাবে চলতে থাকে, তখন 

অবশ্ঠ ছাপার কাজ আইন সিদ্ধ প্রকান্ত চাপাখানাতেই হয়। কিন্ত পাটির 

প্রত্যেক সদস্তকেই শেখান হয় যে প্রত্যেক দেশেই যখন কমিউনিস্টর! 

শক্তি সংগ্রহ করতে আর করবে তখন আইনগ্রান্ কর্তৃপক্ষরা তাদের 
দমন করবার জন্য নির্দিয়তাবে চেষ্টা করবে। এবং এই প্রকার প্রচেষ্টার 

প্রথম সোপানেই হবে যে সব ছাপাখানা থেকে প্রতিদিন আন্দোলন ও 
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প্রচারের কাগজ বেশ্রা দেই ছ'পাখানাগুলি বন্ধ করা। পার্টির 

ছাঁপাঁখানা খদি সানাই বন্ধ করা হয় ত পাটিকে পঙ্গু করে দেওয়া হবে। 

এজন্যই আসল কগ! হচ্ছে থে গাটিরি ছাপাখানা বন্ধ হতে পারে না। 

কেননা, পাটির বর্মতিৎপদতা যতই গোপনে চলতে থাকে, 

ততই তাদের ছাপাখানাও ওপ্তস্থানে চলে ঘাষ এবং তাদের কন্ম তৎপরতা 
বেডেই যায়। ইউনাইটেড স্টেসেব কমিউনিস্টর! তাদের ছাপাঁখানাকে 

বেআইনী ঘোষণা ঝরলে সেভম্ব ভাল রকমই "রী আছে। ১৯৪৫ 

সালেই খন আমি নাপাচ্যুমেইঅ. কণিউনিস্ট পাটির শিক্ষা সংসদের 

দুজন সদন্তের অন্যতম হিখুম, *খনই আদি বু বিদুত গোপন ছাপা- 

খানাগুলির অস্তিত্বের কথা এবং তাদের দলবৃদ্ধির প্রচেষ্টার কথা 

জানতে পারি। 

পাটির কতকগুলি ঢাঁগাখানা ও তৎসংশ্লিটি আদার পত্রকে শুধু 
হাতে রাখা হয় যে রন মত চালু করা হবে। ফালতু কাগজ 

ও ছাপার কালীর একটা বড ভাগ্ার মজুত আছে। কিন্ত বেশীর 

ভাগ, গোপন ছাপাখান রে চাল আছে এ ₹ তাদের ক্রিয়া চালাচ্ছে 

লুকিরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে নয়। তাঁরা! প্রকাশ্তেই বেশ আইন সঞ্জত 
ও সন্্রান্ত প্রতিষ্ঠানের রপে কাজ চালাচ্ছে এবং নিজে খরচ! চালাবার 

জন্য যথেষ্ট রোজগার কনছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বেশ বড় 

এবং খ্যাতনামা ছাপা ও পুস্তক প্রকাশকদের প্রতিনিধি । কিন্ত তাদের 

পরিচালক বিশ্বস্ত কমরেড. সঙ্ষেতমাম্ চাঁপাখানা শুদ্ধ গাদেব হয়ে 

থাকার জন্য প্রস্তত। ইতিনগ্যে তারা এমন অনেক গোপন জিনিষ 

পার্টির জন্য ছাপছে ঘ!1 পার্টির প্রকাশ্য ও আইন সম্মত ছাপাখানার ছাপান 

নিরাপদ নয়। 

আমি বোস্টনের এম এগড গি থিয়েটাসের সহকারী আযাডভার্টাইসিং 
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ম্যানেজারের চাকপী করার সনর ছাপা ও পুস্তক প্রকাশন ব্যব্সাহীদের 
এবং কমিউনিস্ট গোপন ছাপাখানাগুলিকে বেশ ঘনিঠভাবে দেখবার 

দুযোগ পেয়েছিলাম । প্রথমতঃ পার্টি আমার পদের সুযোগ গ্রহণ করে 

আমার ব্যবসায় সংক্রান্ত অর্ডারের মধ্যে তাদের ফ্রণ্টের পুস্তিকা 
প্রকাশের অর্ডার ঢুকিরে দিত এবং তাতেই আমি বুঝতে পারতুম যে 

কোন্ মুদ্রাকরর! পাটির লোক। আমাকে বলে দেওয়া হ'ত, অর্ডারগুলি 

যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে এক ভায়গায় বেশী কাজ দিয়ে সন্দেহ 

স্ট্টিনা কর! হয়। আমি ছাপাঁখানাঁর বিলগুলি নগদ দিয়ে দিতুম তারপর 

পার্টির সদর দপ্তর থেকে আমার দেওয়া টাক! শোধ ক'রে দেওয়া হ'ত। 

পাটির প্রচার বিভাগের মদগ্ত থাকার, আমি এর অনেক দক্ষ মিস্ত্রী, 

বিশেষ করে ছাপাখানার মিস্ত্রীদের চিন্তিম। প্শোদারী মুদ্রাকর 

প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার ভন্ত আমাকে 

বোস্টনের আধুনিকতম “গোপন” ঢাপাখান] পর্যাবেক্ষণ করার জন্য 

আহ্বান করা হ'ল। এই ছাপাখানাটি অফসেট প্রণালীতে নানাবিধ 

জিনিষ ছাঁপবার সম্পূর্ণ ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান। পাটি আমাকে বললে 

যে ভাপাখানাটি পরীক্ষা করে বেশ ভাল ভাবে চালানোর জন্য আমার 

যদি কোন গুস্তব থাকে ত পেশ করতে । এই প্রণালীর গুবিধা হচ্ছে 

যে এতে টাইপ না৷ সাজিয়েও পুনঃ পুনঃ ছাপার কাজ চালানো যায়, 

এমন কি লিনোটাইপ প্রণালী একেবারে বাদ দিয়ে টাইপ-করা জিনিষ 

অসংখ্য কপি ছাপা যায়। 

আমি পার্টির কাজ পুঙ্খান্পুঙ্খ ভাবে করলুম। তার চেয়েও বেশী। 
বললুম, “তোমাদের কাজের কিছু নমুন! দাও যাতে আমি চেষ্টা করে 
তোমাদের জন্য কিছু কাজ সংগ্রহ করে দিতে পারি। আমাকে সমস্ত 

রকম কাজের সম্পূর্ণ নমুন! দেওয়া! হ'ল। আমি সেগুলি সরাসরি 
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এফ. বি. আইতে পাঠিয়ে দিলুম। বোধ হয় এখনও ওখানকার ফাইলে 
আছে। এগুলি কতকট৷ ছাপাখানার আঙ্গুলের ছাপের কাজ করবে। 
ওই ছাপাখান! থেকে তবিষ্যাতে যা কিছু ছেপে বেরুবে সেগুলিকে সনাক্ত 
করার চমৎকার উপায় হবে। এছাড়া আমি ছাপাখানাটির প্রত্যেক 
যন্ত্রের ফর্দি একটা পেলুম, এমন কি প্রত্যেক খস্ত্রের মডেল নম্বর পর্য্যস্ত। 

পাটির ভাল মদন্ত হিসাবে আমার পক্ষে পার্টির ছাপাখানার প্রক্রিয়ার 
উপর ধোয়ার দ্ধ স্থষ্টি কর কর্তব্যের মধ্যে ছিল। বাজেই একদিন 

যখন একজন ভাল ও অবমিউনিস্ট বন্ধু লিনোম্যাট কোম্পানীর প্রতিনিধি 

স্যাম একট! সমস্ত/র সমাধানের জন্য আমার কাছে এল খুসী হয়েই 

তাকে পাহায্য করলুম। 

সে বললে, “ হাব. একট৷ তাড়াতাঁড়ির কাজ আছে। অফসেটে 

করতে হবে, তিনশ প।তা। কাজটা এত ছোট যে, থে ছাপাখান। 

কাজটা নিয়েছে, তার! করতে চাচ্ছে না। তাদের ছাপাখানা! নিয়মিত 

বেগে চলতে চলতে কাজট] ফুরিয়ে যাবে। কিছু উপায় বলতে পার ?” 
পার্টির অফসেট বস্ত্রের কথা মনে পড়াতে বললুম, “নিশ্চয়ই, আমি 

একটা নতুন ছাপাখান] ভানি, তার! কাজটা খুশী হয়েই নেবে আর দামেও 

সুবিধা! দেবে ।” আমি স্তনিকে ছাপাখানার নাম ঠিকান| দিরে দিলুম। 

কিছুদিন পরে আমি আরেকট1 কাজে ওদের অফিসে গেলুম। 

মুদ্রাকর আমার কাজ হয়ে বাবার পর আমাকে বললে, স্যাম বেকারের 

কাজট। কিন্তু খুব ভাল। ইউনাইটেড স্টেটসের সরকারী কাজ।” 

“সরকারী কাজ !” 

আমি বেশ উৎসাহ দেখাবার চেষ্ট। করলুম, কিন্তু তেতরে ভেতরে 

ফ্যাকাশে বনে গেলুম। হয়ত একটা দারুন ভূল করে ফেলেছি। 

স্তাম বেকার আমাকে সরকারী কাজের কথা কিছুই বলেনি আর সে ত 
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নিশ্চয়ই জানত না যে সে কমিউনিস্ট ছাপাখানার সঙ্গে কারবার করছে। 
আমার প্রথম চিত্ত হল সরকারী গোপন তথ্য ফাপ হরে যাবার কথা । 
কিন্ত পার্টিও ভুল করেছিল। 

মুদ্রাকর বললে, “হ্যা, ভারী ছুঃখ হ'ল যে কাজটা! ছেড়ে দিতে 
হ'ল!” 

“ছেড়ে দিলে? কেন?” 

“নিরাপত্ত।! আমরা কাজটা নেবার আগে আমাদের পুলিশের 

কাছে ছাড় নিতে হ'ত। আমাদের এমন অবন্থা নয় যে একদল 

এফ, বি. আই-এর চরেদের দ্বার! পরীক্ষিত হই। আমার অবশ্য বিশ্বাস 

ছিল বে তারা! কোন কিছু ধরতে পারবে না, কিন্ত উপরের থেকে সিদ্ধান্ত 
হ'ল যে এখন এসব ঝঞ্চাটে দরকার নেই ।” 

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সহান্কুভৃতি দেখালুম, “তাই ত, বড়ই 

খারাপ। স্তামকে কি বললে £” 

“ৰলনুম থে অতগুলি প্লেট অত তাড়াতাড়ি চালানোর মত যন্ত্রপাতি 
এখনও আমাদের তৈরী হয়নি ।” 

যদিও পার্টির বড় কাজের জন্য ছাপাখানাগুলি সব সময়েই পাওয়! 
যেত, তবু অনেক খুব দরকারী গোপন জিনিষ ছাপা হ'ত সদর দপ্তরে 

সেই ছোট মিমিওগ্রাফ যন্ত্রটতে থেটকে আমি সারিরে সরিয়ে খাড়া 

করে দিয়েছিলুম এবং অনেক দিন চালিয়েছিনুম। ১৯৪৫ সালের 

হ্মস্তে বোস্টন অঞ্চলের প্রায় দেড় হাজার কমিউনিস্ট থেকে বেছে 

এক অত্যন্ত গোপন মাক্সায় শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী নিয়োগ কর! হ'ল। 

ষোলজন নির্ব্ধাচিত শিক্ষার্থীর মধ্যে আমি একজন। এইখানকার শিক্ষার 

বিষয়টি পার্টির জাতীয় সদর দপ্তরের একট! কাগজ থেকে নকল করে 

নেওয়া হ'ল। এর কোন কপি শিক্ষাকেন্দ্রের বাহিরের কোন কমরেভের 
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হাতে ন| পড়ে তার গন্য অত্যন্ত সতর্কৃতা অবলম্বন করা হয়েছিল। 
কাজেই খুব মীমাবদ্ধ +%ি এ শিমিওগ্রাক যন্ত্রে তৈরী করা হ'ল, মাত্র 
শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদের গন্য | 

এই জিনিষটি খুব মৃল্যবান। এথেকে বোঝ যেত যে বোম্টনে 

এবং অন্যন্র কি ভাবে মানস বার শেখানো! হচ্ছে, একটি জীবন্ত ও সংগ্রামী 

শক্তি হগাঁবে ঘা আমাদের সময়ে ও আমাদের বেশেও প্রযোজ্য । এর 

একট! কপি ব্যুরোর জন্য অতি সহজেই পাওয়া! গেল। প্রত্যেক স্টেন- 
সিল টাইপ করার পর আমি পেছনের কাগজগুলির পাঁতল। ফাইবারের 

অন্তর কাগজটি সরিয়ে গকেটে পুর্তুম, তারপর এফ. বি. আই-এক 
কাছে ডাকে পাঠিয়ে বিতুম। কাজেই ছাত্ররা দেখবার আগেই 
সরকারের কাছে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষরটি পৌছে গেল। 

স্থির ছিল বে এই গোপন শিক্ষাকেন্দ্রট বোস্টনের আফিস অঞ্চলের 

ক্কোলে ক্কোরারের ওধেস্ট এগড কমিউনিস্ট ক্লাবে বসবে। সপ্তাহে এক 

দিন করে আউট বক্তৃতা হবে ১৯৪৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর 

মাসে। প্রথন অধিবেশনের দিনটি ঠাণ্ডা ও বিরস। আমি স্কোয়ারের 

আমার আফিসে অনেক দেরী পর্যস্ত কাজ করে কমিক অভিনেতাদের 

খ্যাতনামা! (ব| কুখ্যাত ) জে! এণ্ড মেমোর রেস্তরার সান্ধ্যতোজ্ন 

সমাপ্রু করলুম। সেখান থেকে ধরা না পড়ার জন্য পার্টির 

উদদেশমত খানিকট। দূর ফিরবার পথে অগ্রমর হয়ে আবার অন্যপথ 
দরসে স্কোয়ারের দিকে ফিরে এলুম। বেকল হিল তখন প্রায় জন- 
শুন্য অথচ পাশেই স্কোলে ও বাউয়েন স্কোরারে সান্ধ্যভ্রমণকারীর 
যথে& ভীড়। হানকক ট্রাটের ইট বার-কর। পথের উপর দিয়ে চলতে 
চলতে চার দিক দেখে নিপুম। প্রাস্তার একেবারে শেষে ছাড়া, আর 

কোন লোক নেই। রাস্তার মোড়ে একটি মাত্র রাস্তার আলোতে 
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বেকল হিলের পুরানে! বাড়ীগুলির ঢা আরও গভীর হয়ে পড়েছে। 

রাস্তাটা যেখানে স্বোয়ারে গিরে পড়েছে মেখানে জন প্রাণী নেই। 

আমি আশা করে'ছলুম যে এফ. বি. আই. প্রহরীদের কোন চিহ্ন 

দেখতে পার, রাস্তার ধারে ফাভিরে থাকা কেন কার, কিম্বা একজন 

লরীওল! তার ছেদ টাণার মেরাঘত করছে. কিম্বা একপ্ন মাতাল, 

কিন্ত কিছুই দেখতে পেলুম না । 

রাস্ত। পেরিয়ে কোণের দোতলা বাড়ীটায় দিক যেতে যেতে ৩নং 

স্বানকক ই্রীটের বাড়ীটার ফটকের মধ্যে চট করে ঢুকে পড়লুম। 

এ বাঁড়ীটা বাহিরে থেকে দেখতে রাজ মন্ত্রীদের ইউনিয়নের আকিস 

কিন্ত আসলে ওয়েস্ট এণ্ড কমিউনিস্ট ক্লাব এবং গোপন শিক্ষাকেন্দ্র। 

আমি প্রাপনান্ষকার হলের মধ্যে গিরে দীড়ালুম। হল থেকে একটা! 

কাঠের সিড়ি উপরে উঠে গিরেছে। প্রথমে কোন মাডা শব্ধ পেলুম 

ন|। তারপর ওপর থেকে চা" গলার আওয়াজ পাওয়৷ গেল। 

আমি পিঁড়ি ধিরে উঠে গেলুম তারপর একটা! সক বারাণ্ড। দিয়ে 

চলতে লাগলুধ খার একমাত্র আলো একটা ভিতরের আপিদের কাচের 

পর্দার মধ্যে দিরে এসে পড়েছে। দরভা খুলে একটি ছোট্র ঘর দেখতে 

পেলুম, যার ছার থকে শাত্র একটি আলো ঝুলছে। একট। টেবিলের 

উপর ওভারকোট, হাট ও গসাবন্ধের স্ত,প। বাদিকে আর একটা 

টেবিল আর তিনখান! চেয়ার। টেবিলের সামনে চার পাঁচ সারি 

ভাজ করা চেয়ার। 

টেবিলে ফ্যানি হার্টম্যান অন্ত একটি মেয়ের সঙ্গে চুপি চুপি কথ! 

কইছিল। মেরেটি আমার 'দকে পিছন ফিরে বসেছিল, তার চুল অল্প 

আলোতেও লালচে দেখাচ্ছিল। শিক্ষার্থীদের মুখের উপর আমি তাড়া- 

তাড়ি চোখ বুলিরে নিলুম, কিন্তু তাদের চেনার কোন ভাব প্রকাশ 
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করলুম না বা কাকুর দিকে বেশীক্ষণ চাইলুম ন|। সেই দলের মধ্যে 
অল্প লোকই ছিল যারা আমায় মুখচেন! বা নামজানা। আমি কোটের 
গাদার উপর কোটা ছুঁড়ে ফেলে পেছনের একট। চেয়ারে বসে 

পড়লুম এবং চেঞ্লারটা সন্নিয়ে একেবারে র্যাভিয়েটারের উপর ঠেসে 

ধরলুম। কেউ আমাকে কোনরকম অভিবাদন করলে না, একজন 

শুধু একটু কাৎ হয়ে একটা আঙ্কুল তুলে মাথায় ঠেকালে। আমি 
একটু হেসে শিক্ষকের টেবিলের দিকে নজর দিনুম, ছাদ থেকে ঝোলানে। 
অল্প আলোতে জোর করে চাইতে হ'ল। কিন্তু খা দেখলুম তাতে 

প্রায় চেয়ার খেকে পড়ে খাওয়ার জোগাড়। | 
লালচুলো৷ মেয়েটি হ'ল ডাঃ হুন্ডা ম্যাকগার্ভে। তার সঙ্গে 

আগে দেখ হয়েছিল স্তাম আডামস স্কুল অক সোসিয়াল 

ছাডিজে। তাকে আমি ভেবেছিলুম ভ্রান্ত উদারনৈতিকদের এক জন, 

যাকে ভুলিয়ে কমিউনিস্ট ফ্রণ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে আনা হয়েছিল । আমি 

দেখে অবাক বে সে এখন কমিউনিস্ট পাটির ভেতরের চক্রের লোক। 

সে স্মিথ কলেজ ও কলাধিয়া ইউনিভাপিটির গ্রাজুরেট, মাউন্ট 

হলিওক কলেজের ভূতপুর্ব শিক্ষক এবং স্মিথ কলেজের মনস্তত্বের 

সহকারী অধ্যাপক। তাকে লোকে বিদুধী বলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
করত। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠ সন্থ্ধ আছে ত। 

কেউই জানত না। 

ফ্যানি হার্টম্যান যখন চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলে যে নির্বাচিত 
শিক্ষার্থীরা সকলেই উপস্থিত হয়েছে, তখন শিক্ষণীয় বিষয়ের শ্চীটি 

বিলি করে দিপে, তার পরে জেলার পার্টির নেত্রী হিসাবে নিজের 
ভাষণ সুরু করলে। 

নিঃস্তন্ধ ঘরে তার কোমল ক বেন ক্ষুর শান দেওয়ার আওয়াজের 
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মত শোনালো। “বিস্কুগণ, +আপনারা সকলেই জানেন, এটা ম]ক্স বাদ- 
লেনিবাদের মামুলী শিক্ষার ব্যবস্থা ন্ন। মাক্সবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষার 
মোটামুটি ধারণা করার মত অভিজ্ঞত1 আশা করি. আপনাদের 
সকলেরই আছে। না থাকলে আপনার! এখানে উপস্থিত হতে পারতেন 

না। আজকের এ সভার উদ্দেপ্ত হচ্ছে যে, আপনাদের শিক্ষা দেওয়ার 

জন্য তৈরী করা, এর ফলে আপনারা অন্য কমরেডদের শেখাতে 

পারবেন। আপনাদের দায়িত্ব তবে আমাদের ,পািরি কশ্সিবুন্দকে 
তৈরী কর! যাতে তারা শ্রমিকশেণীকে বিশ্বের ফ্যাসিস্ট সাযাজাপাদীদের 

বিশেষত মাকিণ সাম্রাঙ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সাম্যের সংগ্রামে নিয়োজিত 
করতে পারে। 

“পাটির প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ব্রাউডারবাদেশ শেষ কণাটুকুরও 
উচ্ছেদ করার জন্য এবং হ্্গংবদ্ধ আন্দোলনের ফছো মাক্স বাদী 

লেনিনবাদী শিক্ষাকে গভীরতর করার ভন্য «€ট| একটা দীর্ঘস্থারী 

বর্মস্থচী।” কথাগুলির উপর গুণ্ত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্তে সে বলতে 

বলতে মামনের দিকে একটু ধুকে গডল। বললে, “বিশেষ "রে আপনার! 

যুক্তরাষ্্রের বর্তমান পরিস্তিনিতে মান ও লেনিনের নীতি ও শিক্ষা 
প্রয়োগ করার উপার গাঠ করবেন। আপনাদের দারিত্ব হবে সহর 

এবং শাখা স্কুল সংগঠন করা৷ এবং গ্রত্যেক সেলে মাক্সবাদী শিক্ষা 

কতদূর এগুলো ত৷ নিরমিত তাবে পরীক্ষা করা। কতকগুলি ক্লাসে 

আপনার! নিজেরাই অধ্যাপনা করবেন, আর আপনারা শিক্ষা দেবেন 

অন্যদের এই রকম ক্লাস নেওয়ার জন্য |” 

শিক্ষার্থীরা চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে দীর্ঘ পাঠের জন্য তৈরী হ'ল। 

আমি নোট নিতে লাগলুম। ফ্যানি তাল ভাবে শিক্ষাদানের কৌশল 
সম্বন্ধে অনেক কথা! বললে। সে বুঝিয়ে দিলে ষে ভাল শিক্ষক হ'লে 

১৪৩ 



যেকোন লোককে কমিউনিস্ট ভাঁবে প্রভাবান্বিত করতে পারে, ত৷ তার 

সমাজে যেমন পপ্রতিষ্ঠাই না থাক। 

সে আলোচনা শেব করলে নান! শ্রেণীর উপর সাম্যবাদী ও 

কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রয়োগের বথা আলোচনা! করে। সে নতুন 
সদস্তদের আসল “স্তর” নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা খুব জোর দিয়ে 

বোঝালে এবং বললে যে আগেই বিপ্নবের প্রয়োজনীয়তার কথ। বলে 

শুরু করা অসম্ভব। এতে নবাগতরা ভড়কে যেতে পারে। তাকে 

ঠিক বথাস্থানে ভুরু বরাতে ভবে, তান্প্র গদে পদে এগিয়ে দিতে হবে, 
আগাগোড়া নিধন্্রণের মধ্যে রেখে। 

এরপরে অল্প একটু সময় প্রশ্নোত্তরের জন্য দেওয়া হ'ল, কিন্তু অতি 

অল্প প্রগই করা হ'ল, খা হ'ল তা 'যামুলী'। তারপর ক্লাস ভেঙ্গে 
গেল, আমর! কোট গরে একে একে কিংবা ছোট চোট দলে সরে 

পড়লুন | বাইরে এসে 'অকুস্থ'ন১। আর একবার দেখলুম কিন্তু বাড়ীটার 
আশে পাশে কাউকে দেখভে প্লুম ন। বেকল হিলে পড়বার আগে। 

বিশেষ রলাসটি সপ্তাহে এক রা করে চলল, প্রত্যেক দিন প্রায় 

ছু ঘণ্টা! কি তারও বেশী। ক্লাসে পুঁজিবাদ বিরোধী ও বিপ্রবাত্বক পাঠ 

ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। প্রায় পঁচিশখানি পাঠ্য 

পুস্তক ব্যবহৃত হ'ল, তার মধ্যে লিন টিয়েভের “পলিটিক্যাল ইকনমি”, 
মাক্সের “ভ্যালু, প্রাইস ও প্রফিট”, এঞ্জেলসের “সোস্তালিসম, 

ইউটোপিয়ান এবং সায়েন্টিফিক”', লেনিনেপ “ইম্পিরীয়ালিজ ম”, বিটেল- 

ম্যানের “দাইলষ্টোনস. ইন দি হিস্টরি অফ দি কমিউনিস্ট পাটি, ইউ, 
এস. এ” (বিটেলম্যান পরে নিন্দিত হয়েছিল )। 

কাজেই ক্লাসটি বিখ্যাত বইয়ের অধ্যয়ন ছাড়া আর কিছুই নয়, 

এ কথা হলপ করে বলতে বললে সকলেই বলত। কিন্ত এ আয়োজন 
১88 



যে শুধু সংস্কতির জন্য নয় তা বেশ "্গষ্ট হয়ে উঠেছিল। ক্লাস ঘরটির 
অনাড়ঘ্বর পরিবেশ, ছাত্রদের গাভী্যপুর্ণ আচরণ, প্রতি সপ্তাহেই একবার 
ক'রে মিলিত হওয়া, বিশ্বের বিভিন্ন সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট বিপ্লবী 

আন্দোলনের ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচন! করা, সর্বপ্রকার হাস্ত- 

পরিহাসপ্রিয়তা বর্জন করা, অদ্ভুত নিয়ননিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা 
প্রবং সর্ধবোপরি অনাবত আলেকে প্রদীপ্ু-বদন শিক্ষক মহাশয়দের 

উদ্দেস্তপূর্ণ ভাব ভঙ্গী--এ সবই বড়বস্ত্রের প্রতীক। আসল কথাটা 

ঘুরিয়ে বলা ছাড়! তাদের উপায় ছিল না । এজন্য কমিউনিস্ট রূপকের 

আশ্রয় নিতে হ'ত। কেননা তখনও কমিউনিস্টদের ম্মিথ য্যাক্টের 

আওতায় কাজ করতে হচ্ছিল, যে আইন মতে হিংস্র বিপ্লবের সমর্থন ও 

শিক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য ডিল। আইনটি ১৯৪০ সালে 

হৈ চৈ ন। করেই পাশ কর! হয়েছিল এবং তখন এর লক্ষ্য কমিউশিস্টদের 

থেকে ফ্যাসিস্টদের উপরই বেশী ছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা বুঝতে 

পেরেছিল যে আইন তাদের শিক্ষার উপরও খাটবে তাই তারা গোপন- 

তার আশ্রয় নেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করত। কিন্ত আমি তাঁদের 

ছল্সবেশের শ্বচ্ছত। দেখে বিস্মিত হলুম। 

ফ্যানি হার্টম্যান, ডাঃ ম্যাকৃগার্ভে, কমরেড স্যাম প্রমুখ শিক্ষকরা 

বিখ্যাত বিপ্রবাত্বক বইগুলি থেকে বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদ উদ্ধার করে 

“নির্দোষ” এ্রতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে নিজেদের বক্তব্য ৰোঝাত। তারা 

আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে বলত, “আমরা এসব কথ। বুঝি কিন্ত 

যাঁদের আপনারা বোঝাবেন তাদের কলের এত বুদ্ধি নাও থাকতে 

পারে। একজন নতুন সদস্তের পক্ষে পার্টির কৌশল সম্বন্ধে কখনই পুর্ণ 
জ্ঞান থাকার কথা নয়। তাকে ক্রমশঃ তার বুদ্ধির তীক্ষতা বাড়িয়ে 
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তথ্যগুলি ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়। দরকার। তাদের “ত্তর” উচু 
করুন, খালি “স্তর” উচু করুন|” 

আমর! ছা হিসাবে জানতুম যে, যখন তার! সমাজের অবিরাম ও 
অবশ্থভাবী পরিবর্তনের বস্তুতান্ত্রি ক্রমের কথা বলছে তখন ১৭৮৯ 

সালের ফ্রান্স বা ১৯১৪ সালের রাশিয়ার কথ বলছে না। তারা 

বর্তমানের কথা বলছে। 

আমর! জানতুম যে, যখন তার। বলত যে মান্থষের নিয়তি এমন সব 
ঘটন] দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, ধার উপর তার কোন হাত নেই, তখন তারা 

আজকের মাহষের কথাই প্লছে, কোন অতী'ভ কালের বিপ্লব-ক্ষুন্ধ 

মানবের কথা নয়। 

আমর! জানতুম যখন তার হিংজর বিপ্লবকে প্রকৃতির নীতিসঙ্গত তীত্র 

পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করে, তখন তার! ইতিহাসের কথ! বলে না, তার! 
ভবিষ্যৎ ঘটনাঁকেই গড়বার চেষ্টা করে। আমরা জানতু যখন তারা 

হিং বিপ্লবকে পুঁজিবাদী ভারত উচ্চেদের পক্ষে প্রঞজোজনীর বলে বর্ণনা 

করত তখন তার! আসলে বলতে চাইত যে ঘক্তরা্ের পু জিবাদী সাত্রাজ্য- 
বাদকে ধ্বংস করার জন্তও তার এক স্ত দরকার । 

এই উদ্দেশ্য ভুল বোঝবর কোন উপায় ছিল না। অন্য কোন রকম 

রাজনৈতিক বা সামাজিক তত শেখানো হ'ত না। শিক্ষা সোজান্গুজি 

মাক্সনিধারিত বিপ্লবের দিকে । আমাদের খখন বল! হত যে (ভোটের 
ব্যালট বাক্স এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রায় কুলোবে ন।, এবং মাস্ষ আইনসঙ্গত 

ভাবে সংশোধনের উপর বীতশ্রদ্ধ এবং সশস্ত্র উপায়ই শুধু কার্য্যকরী, 

তখন কি উদ্দেশে যে তা বলা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ভ্রাস্ত 

ধারণার অবকাশ ছিল না । 

এ সব আমরা বহু বৎসর মাক্স+মন্ত্রজপ করার ফলে ভাল করেই 
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জানতুম। আমি জানতুম তবু খখন ফ্যানি হার্টম্যান সকলপ্রকার 
সতর্কৃত1 বর্জন করে স্পষ্ট ভাষায় এসব আলোচনা করতে লাগল তখন 

আমি এত অবাক হয়েছিলুম যে আমার পেব্সিল প্রায় হাতে থেকে পড়ে 
গিয়েছিল এবং আমি নোট নিতে ভুলে গিয়েছিলুম | 

ফ্যানি বললে, “আমরা! একথাটা৷ যদি বুঝিয়ে দিতে পারি যে এসব 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এ সবই প্রত্যাশিত তখন আমর! নিজেদের কথা 
বলতে পারব। আর বিপ্লবের সংজ্ঞ। কি? আমর! কি শিক্প-বিপ্রবের 
মত কিছু বোঝাতে চাই? না। আমরা খ! বল্তে চাই__অমিক শ্রেণীর 
অগ্রণী এই কমিউনিস্ট পার্টি চালিত সশস্ত্র মজুরদণের ছার। সংঘটিত 
হিং বিপ্লব । এই রকম বিপ্লবের দ্বারাই শুধু সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'তে 

পারে। একমাত্র কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বেই শুধু বিপ্লব সার্থক হ'তে 
পারে।” 

সে খন থামল, তখন সম্পূর্ণ স্তব্ধত। বিরাজ করিতে লাগল । কেউ 

একটু পা নাড়াতেও সাহস করলে না। এ একেবারে দেশজ্রোহ। 

এ রকম স্পষ্ট উক্তি আমি এতদিনকার পাট্র মন্ত্রণাগৃহে কখনও শুনিনি । 

আমি যখন ব্যুরোর কাছে রিপোর্ট করার জন্য তার উক্তিগুলি সবিস্তারে 

টুকে নিলুম, তখন আমি একটা তীব্র উত্তেজনা! অনুভব করলুম। এই 
রিপোর্টে বহুদিন বাদে তথ্যের উপর নি'জর মতামত চাপিয়ে দিলুম। 
“এবার কোন ঢাকাঢাকি নেই, এবার আমাদের একেবার নির্জল! নগ্ন 
বলশেভিকবাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।” 

একদিন রাত্রে একজন কৃষ্ণকায় লোককে শিক্ষকের আসনে দেখ! 

গেল। তাকে ক্লাসের কাছে পরিচিত করাও হ'ল ন। সে খুব অল্প 
সময়ই আমাদের কাছে ছিল এবং কথাও বলেছিল খুন কম । কিন্তু শীঘ্রই 

বোঝ! গেল থে তার মৃহূষ্বরের পেহনে জাতীর পলিট ব্যুরোর নির্দেশ 
১৪৭ 



আছে। সে আমাদের পার্টির পুনর্গঠনের কথা, পার্টি সংগঠনের প্রত্যেক 

ংশে নেঠিক মাক্স বাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা এবং বুর্জোয়াদের প্রতিপত্তি 

ছাঁড়িয়ে ওঠার কথা বললে। 

সে আরও বললে, “কমরেডগণ, যুদ্ধের ফলে সমাজতন্ত্রবাদ ও পু'ঁজি- 

বাদ_-এই ছুই সমাজপদ্ধতির মধ্যেকার ভেদ খুব তীক্ষ হয়ে উঠেছে। 
আমাদের দেশে ফ্যাসিজমের তীক্ষতর প্রসার দেখতে পাব, তার সঙ্গে 

শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠ। হবে এবং অবশেষে তারই ফলে প্রতিষ্ঠিত হবে 

সমাজতন্ত্রবাদ। পার্টি এই মুহূর্তে বিপ্লবের ধ্বনি তুলতে চান না। আমরা 
প্রথমে পার্টিকে পুনর্গঠিত করব যাতে তারা আমেরিকান সর্বহারা 
শরনিকশ্রেণীর নেত! হিসাবে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন । 

“ব্রাউভারের পুনঃপরীক্ষণবাদ্দের আওতায় পড়ে আমরা নরম হয়ে 

পড়েহি। কাজেই আমাদের এখন নৃতন করে মুল্য নির্ধারণের সময় 
এসেছে । বাহিরে ও ভিতরে আমাদের সতর্কতা বৃদ্ধি করতে হবে। 

বাহিরে কমিউনিস্ট খেদানোকে পরাজিত করতে হবে। পাটির প্রতিষ্ঠান- 

গুলিকে ও সদস্যদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

শত্রুর চরদের নির্দয়ভাবে বিনষ্ট করতে হবে ।” ঘরের চার দিকে তাকিয়ে 

আমাদের সকলের দিকে চেয়ে বললে, ' এই কর্তব্যসাধন করার জন্য 

আপনাদের ওপর বিশেষ দায়িত্ব থাকবে ।" 

আমার “বিশেষ দায়িত্বট।”” শীঘ্রই পরিষ্কার হ'ল। ক্লাসের পাঠ্যস্থচী 

শেষ হবার দিকে একদিন ক্লাসের শেষে ফ্যানি হা্টম্যান দরজার কাছে 

আমাকে থামিয়ে, এক পাশে ডেকে নিলে। তারপর অন্য কেউ শুনতে 

ন! পায় এমনভাবে বললে, “শনিবার বিকালে নৃতন দলের আফিসে একটা 
বিশেষ সভা হবে। ছুটার সময় । নিশ্চিত এস+; 

পরের শনিবারে এম এণ্ড পি ধিয়েটাসে'র আফিসে কিছু বকেয়। কাজ 
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সারতে সকালটা! ব্যস্ত রইলুণ । তারপর লাঞ্চ খেরে জেলার সদর আফিসে 

গিয়ে লিফটে করে ছণ্তলার উঠে ঘোরানে। পি'ড়ি বেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির 

আফিসে পৌছলুম | 

সভা হল ফ্যানি হার্টম্যানের খাস কানরার। কিন্তু আন্চর্য্যের বিষয় 

ফ্যানি নিজে সেখানে ছিল ন!। ঘরের মধ্যে ছিল জাষ্টিন ও'কনোর, 

ওটিস হুড়, একজন বেটে লোক এবং একজন লম্৷ চওড়া ংলী 

গোছের লোক যাদের আমি আগে কখনও দেোখিনি। পরে আর 

এক দিন আমাদের অধিবেশনে রোগা লঙ্কা প্রতিভাদীপ্ত ড্যানিয়েল 

বুন সার্মার যোগ দিরেছিল। কিন্তু এই প্রথম দিনে কোন পরিচয়ের 

বালাই ছিল না, এমন কি প্রথম নামটাও নর। লম্ষা চওড়া! লোকটি 

ফ্যানি হার্টম্যানের স্থান অধিকার ক'রে বেশ সপ্রতিততাবে কাজ 

চালাতে লাগল। দে ফ্যানির থেকে দৃঢ় এবং উচ্চস্বরে স্পষ্টতর 

ভাষায় কথা বলতে লাগল। তার বক্তব্যের অনেকগুলি নে প্রশ্নের 

আকারে উত্থাপন করলে, এমনভাবে ঘে তাদের উত্বর সম্বন্ধে কোন 

সন্দেহ থাকে ন।। 

ছজন কমিউনিস্টের এই উপদলটি নিজেদের মধ্যে নিউ ইংল্যাণ্ডের 

জ্যাক স্টাচেলের দল বলে পরিচিত হ'ল। কেতাছুরস্ততাবে বল্তে 

গেলে এটা হ'ল জাতীয় শ্ক্ষাপরিচালক জ্যাক স্ট্যাচেল দ্বারা 

সরাসরি পরিচালিত কমিউনিস্ট পাটির জেলার শিক্ষা কমিশন। আমরা 

কিন্তু স্ট্যাচেলকে খুব কমই দেখতে পেতুম | 

সকলেই তাকে জানত ও ভর করত। দলের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ- 

দের উপর আব্ছা খবরের ঘে গোধূলি বিরাজ করত তাতে তার 

প্রতিষ্ঠা সোজ1! আদেশের থেকে অন্ুমান-প্রয়োগের উপরেই বেশী 

ছিল। আমার মনে হরেছিল যে অতি অল্প সংখ্যক কমরেডকেই তার 
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সঙ্গে মুখোমুখি করতে দেওয়া হত। স্ট্যাচেল ওরফে জ্যাঙ্কেল, ওরফে 

ডেকব জুনসার, ওরফে মোগ্েস, ব্রাউনের বরস ৪? | তার বয়োপ্রাপ্তির 

পর থেকেই দে একজন পেশাদার বিপ্লবা। সে অল্পদিন আগে 

কমিউনিস্ট পাটিরি জা শীয় শিক্ষাপরিচালক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল 

আর ১৯৪৯ সালের ১২ জুন সর্ধবোচ্চ কমিউনিস্ট নেতাদের একজন 

বলে অভিযুক্ত হঞেছিল। 
লম্বা চওড়া বে লোকাট আমাদের উপদলকে প্রথম দিকে চালাত 

তার নাম হশীন্থয়েল বা ম্যানি রুম। সে নিউ ইয়র্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত 

কমিউনিস্ট, তাকে জাতী সদর দপ্তর থেকে জেল! সংগঠক হিসাবে 

ফ্যানি হার্টন্যানের জারগায় পাঠানো হগেছিল। ফ্যানির সঙ্গে জাতীয় 

কামটির কিছু খতত্দ হয়েছিল, কি নিয়ে তা কখনও স্পষ্ট হয়নি। 

যেদিন এ প্রহতপ্রিণ, ভোতা ম্যানি বম তীক্ষবুদ্ধি ফ্যানি হাট- 
ম্যানের জাগার এলো, তখন সেট! নিউ ইংল্যাণ্ডের পার্টির পক্ষে এক 

হুদ্দিন। জ্যাক ষ্ট্যাচেল দ্বার উপদলটর সংগঠন ও তাকে যথারীতি 
মন্ত্রধান -একে অবলম্বন করে ফ্যানিকে জেলার ক্ষমতাপুর্ণ পদ থেকে 

সরিয়ে দেওয়া হ'ল। 

উপদলের নদস্তদের পরস্পরের সঙ্গে কোন দেখা! শোনা হ'ত না, 

যখন কিছুদিন অন্তর অন্তর রিপোর্ট দেবার জন্ত মিলিত হ'ত কেবল 

দেই সয় ছাড়া। পার্টিকে রাজনৈতিক উত্দেস্তে বিভিন্ন কংগ্রেসীয় 

জেনার ভাগ করা হয়েছিল। আমাদের সেই সেই জেলার কাজ 
করতে দেওয়া হ'ল। আমার তাগে পড়ল 'ম্যাসাচ্যুসেটসের অষ্টম 
কংগ্রেসীয় জেল! । আমাদের সমস্ত শাখায় ও সেলে সেলে গিয়ে 

সাহিত্য ও শিক্ষা সন্বন্ধীণ পরিচালকের কাজ করার কথ।। সেখানে 

ধাওয়।, কথাবার্ত। বল[, শিক্ষ। দেওয়।, সাকুলার পাঠানে। এবং খোজ 
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খবর নেওয়!। কিরকম খোঁজ খবর নিতে হবে ম্যানি বুম তা" আমা- 

দের বলে দিলে। 

“আমরা বুডেনৎসের মত লোকের জন্য উদ্বিগ্ন নই। সে ত' নিজেই 
বিশ্বাঘাতকতার জন্ত বদনাম কিনেছে । তার আরকি দাম আছে? 

তবে আমরা হয়ত এখনও বুডেনৎখসের মত লোক দলে ভণ্তি করে 

যাচ্ছি। এদ্িকটা বেশ ঠ1৩1 মাথায় বিবেচনা! করা যাক ।” 
ম্যানি বলে যেতে লাগল প্রত্যেক নিশ্বাসঘাতকই তার 

মতলব সিদ্ধ করতে পারে ন!। কেননা দেখতে গেনে সেটা খুব 

কঠিন। আমাদের পাঁটিকে ও তাব সদস্তদে রক্ষা করার জন্য 
তাদের পথ নিশ্চই স্থগম করে দেব না? কি বলেন? এ অবস্থায় 
এটা কি একেবারেই অসম্ভব যে তালা হয়ত আত্মহত্যা! করবে? 

অথবা অন্ত এমন অবস্থা কি হতে "রে না "যাতে ভার! নিজেদের 

কথা পুন্বিবেচনা! করবে ? তবে আমাদের নানতে হবে যে কতক 
লোকে বুজোয়। 'প্রভানে দুর্বল হয়ে পড়বে । আমাদের-শাঁপনাদের__ 

এখন তাদের খুজে বার বত্রতে হবে। তারপর তাদে দূর করতে 

হবে, ধ্বংস করতে হবে ।” 

বেশ স্পষ্টভাঁষায় ম্যানি আমাদের পাটির সদস্যদের উপ্র চরের 

কাজ করার ভার দিলে । এই ভার পেয়ে আমাকে একটু থমকে 

যেতে হ'ল। প্রথমতঃ আমার জীবনই! ভীষণ রকম জটিল ভয়ে আসছে। 

এক পাতা আমি রক্ষণশীল ব্যবসায়ী, সহরতলার নিকসণিত গিজ্গাগামী 

স্বধর্নিষ্ট, উদ্বারনীতিক রিপাঁবলিক দলের সদস্ত, নাগরিক কর্তব্য- 

ব্রতী। অনা পাতায় আমি নিউ ইংলগের কমিউনিষ্ট পাটির 

একজন ঘাগী সদস্য, আর তার নান। অগণিত বড়যন্ত্রে জডিত। আর 

এই দুই পাতার মধ্যে আবার আমি ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষটি- 
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,গেশানের গুণ কর্মচারী, তাদের কাঁজ করার জন্য চেষ্টিত। এই ব্রিবিধ 
ভাগের মধ্যে কত যে উপতাগ আছে সে আর আমার হিসাবে নেই। 

“আযান্টনি এম. রচিই হবে আমাদের লোক ।” 
ম্যাসাচ্যুসেটসের মল্ডেনে এক কমিউনিস্ট সেলের গোপন সভায় 

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে উচ্চারিত এই কথায় আমি বুঝলুম যে 
কমিউনিস্ট পার্টি” সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক নীতিবোধ পরিত্যাগ 

করেছে। নিজেদেরকে একটা রাজনৈতিক ছলনার মধ্যে আবৃত 

করেছে তার বদলে। 
১৯৪৬ সালের কংগ্রেস নির্বাচনে আাপ্টনি এম. রচিই ম্যাসাচ্যুসেটসের 

অষ্টম কংগ্রেসীয় জেলা থেকে ডেমোক্র্যাট দলীগ ঘিব্বাচন প্রাথী। 

স্থানীয় ব্যাপারে একটি কমিউনিন-বিরোধী সমাজে, কমিউনিস্ট-বিরোধী 
নির্বাচন প্রার্থীকে যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন কঠিউনিস্ট নিজেদের প্রচার- 

কার্য চালাবার জনা যন্ত্র স্বরূপে ব্যবহারের চেষ্টা করে তখন কি হতে 

পারে রচ. আন্দোলন তার একট! উদাহরণ। ম্যাসাচাসেট সের মন্ডেনের 

কমিউনিস্ট পার্টি যখন তাকে সমর্থন করার সিদ্ধাস্ত করলে তখন তাকে 

সম্মতি দেবার বা ন! দেবার কোন সুযোগই দেওয়া হ'ল না। তিনি 
জানতেনও না। তার কোন ধারণাই ছিল না যে অসঙ্গতিগুলি 
তীক্ষতর করার জন্য শান দেওয়ার যন্ত্র হিসাবে তাকে খুব সাবধানে 

বেছে নেওর! হয়েছে । রচের কমিউনিস্টদের উপর কোন সহাম্থভূতি 

ছিল না, বরং উদ্টো। তিনি সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের উদারনৈতিক মুখ- 
পাত্র এবং কমিউনিস্ট বিরোধিতার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন। তাছাড়। তার 

যথেষ্ট বুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য ছিল, পার্টির হাতে বোকা বনবার লোক তিনি 
নন। কিন্তু তীর বৃদ্ধি ও কমিউনিস্ট বিরোধিতা সত্তেও তাকে তাদেরই 
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কাজে লাগানো হ'ল সেই অব উপাষেই যে সকল উপায় যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজনৈতিক গুত্যেক উপ্ভাগের পদপ্রার্থীদের উপর প্রলোগ ধরা হয়। 

রচি অবশ্ত ডেমোক্রাট দলের ছিল। কিন্তু ব্রাউডাঁর ঘুগের আগে ও 

পরে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য ছিল তাতে 

রিপাবলিক দলের কোন পদপ্রারথীও সমভাবে ভাদের চক্রান্তে পড়তে 

পারত। রাজনৈতিক নীতিতেদে কিছু এসে খায় না। কমিউনিস্ট 
পাটি তাদের সবগুলিকেই ব্যবহার করতে পারে। 

১৯৪৬ সালে অ্যাণ্টনি রচির নির্বাচন আন্দোলনে মন্ডেনের যে 

পাঁচজন কমিউনিস্ট গোড়। থেকে অংশ নিয়েছিল আমি তাদের এক- 

জন। জেলার অন্ত কমরেঙ্দের সঙ্গে বঞ্ছদান খরে নতলব আটলুম 

রচির পক্ষে আন্দোলন চালাতে তার নিজের কণিউনিস্ট-বিরোধী 

মনোভাব সত্বেও। এই আলোচনা থেকে অবশ্য তার পরামর্শদাতা- 
দের বাদ দেওয়া হযেছিল। কতকগুলি মৌলিক বিষ ছাড়া রচির 
রাজনৈতিক মতামত নিয়ে আমর মাথ। থামাই নি, তার কমিউনিস্ট 

বিরোধিতা সত্তেও বরং ফেই জন্যই তাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। 

হিনি জেতেন কি হারেন তার জন্য আনাদের বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। 

সত্য কথা বলতে কি, তিনি জিতবেন এরকম আশ। আমর! করিনি। 

আমাদের শুধু তার নিব্বাচন প্রচারে একটা অংশ পেলেই চলত । 

রচির আদর্শ সম্বন্ধে প্ল্যানিং কদিটির খুব উৎসাহ ছিল না, কিন্ত 
আর অন্ত উপার ছিল নাকি? আমরা স্থির করলুম যে জেলার সমর্থন 

নিয়েই আন্দোলনে অগ্রসর হ'ব । আ্যাণ্টনি রচি জানতেন ন। যে তার 

এমন কতকগুলি নুতন বদ্ধু গেছে খাদের সম্বপ্ধে তার পুববর্তী অনেকের 
মতন বলতে পারতেন, ভগবান আমাকে বন্ধুদের কাছ থেকে রক্ষা 

করুন, আমি শত্রুদের কাছ থেকে নিজেই আত্মরক্ষা করতে পারব ।” 
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আমাদের যে সব সন্দেহ ছিল, রচ্রি তার চেয়ে বেশী ছিল। তিনি 

প্রথমটা একটু নিলিপ্ত ছিলেন। তার ইচ্ডা ছিল না যে সংঘবদ্ধ 
শ্রমিকদের একদলকে বাদ দিয়ে অন্ত দলের সমর্থন পান। অতএব 

আমর! রচির জন্ত একট] কান্সনিক “স্বতন্ত্র সমর্থক” দল গঠন করলুম 

সমস্ত শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করার জন্য । যারা পার্টির প্ল্যানিং 

কমিটির সম্মতি নিয়ে তাকে প্রকান্তে সমর্থন করতে লাগল তার 

মধ্যে প্রধান হ'ল ন্যাট মিলম$ সি আই. ও-র অন্তর্গত ইউনাইটেড 
ইলেকটি ক্যাল ওয়ার্কারসের একজন সদন্ত, পল আর. এমাসন নামে 
এ. এফ. এল দলভুক্ত একজন চুতার নিস্ত্রী, ন্যাথান ম্মিথ নামে এক 

স্বতন্ত্র ইউনিয়ানের একজন সন্ত, এবং ফ্রাঙ্কলিন পি. কোলিরার 

যার পরিচয় হল মাত্র মজুরীর ছ্ুনীতি সম্পকীর আইন প্রণ্যনের 

জন্য মেলরোজের একজন কমিটি মেম্বার। আমরা অনেক কষ্ট করে 

সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে এদের দলের নাম দেওয়৷ শুধু সমর্থক 

দলগুলির পরিচয় দেওয়ার জন্য। এঁর এ এ দলের মুখপাত্র নয়। 
তার কাজে এসে তার মনোরঞ্জন করার প্রথম স্ুখোগ এলো! 

প্রাথমিক মনোনয়নের সময়। আমর! শত শত চিঠি দিলুম, আমাদের 
পার্টির মেম্বার ও বন্ধুদের কাছে, যাতে তার! “রচিকে ভোট দিন” 

আন্দোলন জোর চালান। তিনি তার প্রতিদন্দী নির্সবাচন-প্রার্থীকে 
প্রায় ডবল ভোটে হারিরে ডেমে'ক্রাটিক পাটির মনোনয়ন পেলেন। 

এই প্রাথমিক বিজয় দ্বারা রচির খানিকটা বিশ্বাস অজ্জন করে 

আমরা কমিউনিস্ট প্রচারকাধ্য খুব জোর চালালুম। আমার কাজ 

হ'ল রচির প্রচার দপ্তরে কোন রকমে ঢুকে পড়ে তার আন্দোলনের 

পুস্তিকাদি তৈরী করা ও সংবাদ প্রকশে সাহায্য করা। এবং তার 

অন্ঞাতসারে আমার আরও কাঁজ হ'ল, যতখানি সাধ্য তার নির্বাচনী 
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মতামত প্রস্তুত করা এবং সেগুলিকে প্রকাশ্যে তার নামে প্রচার করা, 

প্রয়োজন হ'লে তার পরোক্ষেও। কিন্ত আনাকে প্রথমট। নেপথ্যে 

রেখে দেওয়া হ'ল তখনও ঠিক সময় হয়নি বলে। তার সদর 

দণ্তরে যে ভাবে ঢুকব তার প্রত্যেক *্দরটি আমরা মতলব করে স্থির 
করেছিলুম। আমি প্রথমে ভোট সংগ্রাম কি ভাবে চালাতে হবে সে 

সম্বন্ধে ছুপাতা টাইপকরা! একট! স্মারকলিপি তৈরী করলুম। তার 

মধ্যে প্রথম ইঙ্গিত ছিল ষে রচি একজন বিজ্ঞাপন প্রচারে, সাধারণের 

সঙ্গে সংশ্বব স্থাপনে, বা সংবাদপত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোককে তার 

প্রচারকার্ধ্য চালাবার জন্য ভার সহায়কদের মধ্যে স্কান দিন। এই 

স্ারকলিপিটিতে কোন সই ছিল না, এটা তার দলের লোকেদের 

হাতে দেওয়। হ'ল যাতে তারা এটা তার হাতে দিতে পারে এবং 

তিনি ভাবেন যে এটা তার দলের লোকেদের কাছ থেকেই আসছে। 

আমর! তাকে মাত্র স্মারকলিপিটি পড়ার সময় দিলুম, কিন্ত সেট। 

নিয়ে তার নিজে কাজ করার সুযোগ দিলুম না। আমার উপর সেই 
রকমই হুকুম ছিল। কিন্তু আমার যাওয়ার আগে ফ্যানি হাটন্যান খুব 

সংক্ষিপ্ত একটি হুকুম দিলে। 

জিজ্ঞাস! করলে, “তোমার কি এখনও পার্টির কার্ড আছে ?” 

“হ্যা, এই ত, নতুনটাই।” 
“সেটা তিনি দেখতে পান এরকম স্থুখোগ দেওয়! ঠিক হবে না। 

ওট| হয় টুকরে! টুকরো করে ছিড়ে ফেল নয় পুড়িয়ে ফেল ।” 
আমি ওট1 এফ. বি. আই-এর জিম্মা করে দিলুম। 

আমার নাম ও এই কাজের যোগ্যতার কথ! রচিকে আগেই 

বল! হয়েছিল এবং আমাকে তার সদর দপ্তরে পল এনাপ ও ন্যাট 

মিল্স সঙ্গে করে নিয়ে গেল। 
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পল বললে, "হার্ব ফিলব্রিকংকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করে দিই, 
ইনি আপনার সমর্থনে খুব উৎসাহী ।” 

রচি তার পিঙ্গন 'চাখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 

“আপনি বিজ্ঞাপন ব্য+সা্ে আছেন ?” তাকে দেখতে মাঝারি ল্ঘা, 

মুখট| কাটাকাটা! কিন্তু বেশ প্রিয়দর্শন। দেখলে মনে হয় তিনি 
একজন শ্রমিক। ডুরিং ্ধমে বসে আছেন. টুইডের জাম! গায়ে, পাইপ 
মুখে ও বিরারের পাত্র সামনে । আমি ঘাড় নাড়াতে তিনি বললেন, 

“চমৎকার! আনার মতই লোক আমি চাইছিলুম। বন্থুন, বন্গুন |” 

আমি তার পোড়-খাঁওয়। ডেস্কের কাছে চেরার টেনে নিরে বসে আরম্ত 

করলুম, “আমি আপনার নিব্ৰাঁচনী শীতিগুলির প্রশংস। করি। আমার 

ননে হয় আশ।দের জেল থেকে এই রকম লোকই নিব্বণচিত হওর! 

উচিত ।” ফ্রাঞ্ধ কোলিনার ডেস্কের পাশে বসে, আমার দিকে ভাব- 

শূন্য দুষ্টতৈ চেয়েছিন, ন্যাটও খুব নিলিগ্তভাবে দোরে ঠেস দিয়ে 
ঈাড়িরেজিল। শ্যট ও ফ্রাঙ্ক আশা করছিল যে আমি পাটির প্রতি 

আশার কর্তব্য করব। এট| আণ্টনি রচির উপর কতকট৷ অবিচারই 
কর! হচ্ছিল এবং আখার মন এতে সায় দিচ্ছিল না । কিন্তু রচিকে 

দেখামা্র তার উপর প্রীত হওর! সত্তেও, আমার ফেরার উপায় ছিল না। 

হাল লীয়ারি আমাকে বলে দ্িরেছিল, “আমাদের আ্যাপ্টনি রচি মন্বন্ধে 
কোন খবরে কৌতুহল নেই। কিন্ত তার নির্বাচনী আন্দোলনে কমিউনিস্ট 

পাট কি করছে সে দন্বদ্ধে আমাদের দারুণ কৌতুহল আছে ।» 
রচি আমাকে জিজ্ঞামা করছিলেন যে তীর নির্ববাচনী নীতির কোনটা 

আমার কাছে সবচেরে ভাল লাগে! আমি বলনুম, “আমার মনে হয় 

যে আপনি স্বল্পবিত্ত লোকের সত্যকার দরদী ।” একখান! প্রচার-পত্র 
তুলে নিয়ে বলণুম়, "এই ধরুন না, ট্যাক্স বসাবার ন্যাখ্য আইন--আমার 
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মনে হয় এ দিয়ে আপনি এই কথাই বোঝাতে চান যে অল্প আয়ের 
লোকের উপর থেকে গুরুভার টঠাস্ম কমিরে নিতে হবে, এ৭ং তার বদলে 

সেই তার বড় ব্যবসাণীদের উপর চাপাতে হবে। আমি এর সম্পূর্ণ 
সমর্থন করি এবং আনার মনে হর অন্যাগ্ত তোটাররাও করে। যুদ্ধের 

খর51 বড় ব্যবসায়া-গান্টী গোপন একচেটিয়াদার. ও আন্তর্জাতিক 

ব্যাঙ্কারদের ধু'দ্ধর মুনা থেকেই চাণানো উচিত। সাধারণ মজুরদের 
পাচ দশ ডলার নজুরী থেকে এত ট্যান্স নেওয়া ঠিক নয়” 

রচি বলে উঠলেন, “হ্যা, আমার উদ্দেশ্য কতকট সেই রকমই বটে ।” 
কিন্তু আমি তাঁর রেখে ঠেকে বলবার ভঙ্গীকে ঝেছে ফেলে দিলুন। 

'একমাঞ্জ কথা হচ্ছে, আপন।কে এসব স্পষ্ট করে বলতে হবে, ঝেড়ে 

কাশতে হবে। লোকে জানতে চায় আশনি ঠিক কি বলতে চান। 
মজুরীর সুশীতির উপর আননাকে দাডাতে হবে। আপনি এক-ই-পি- 

পিকে সমর্থন করেন এ কথ।| শুধু বললে চলবে না। আপনাকে স্পষ্ট 

করে বলতে হবে খে স$ল প্রকাণ বর্ণবৈষমা, ধর্মবৈষম্য ও জাতি- 

বেষম্যের বিরংদ্ধ কড়া মাইন করতে চান। অারপর লিঞ্ংএর বিরুদ্ধেও 

কড়া! আইন স্থপার্রিশ করতে হবে। খুব তীব্র অতিব্যক্তিতে আপনার 

স্থবিধা হবে । 

রচি একটু ইতস্তঃঃ করতে লাগলেন দেখে আমি একটু স্তোক 
দিলুম। “দেখুন আগি নিজে ব্যবসায়ে আছি। আমি চাই নাযে 
ব্যবসায়গুলি নষ্ট হয়ে ধান। আগলে আমি নাম-লেখ| রিপাবলিকান, 

উদ!রনীতিক রিপাবলিকান, কিন্ত এ ?্ঞজলায় আনাকে েমোক্র্যাটিক 

পার্টিকেই আশ্রর করতে হবে ।" 

রচি বললেন, 'আ। “নার বিজ্ঞাপন প্রচারই পেশ! , আপনি জানেন 

এসব কাজ কি ভাবে চালাতে হন। আপনি যদি এসব জিনিষ লিখে 
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দিতে পারেন ত আমি খুব কৃতজ্ঞ হব। সব কাজ করার ত আমার 
সময় নেই।” 

এই কথাই আনর! শুনতে চাচ্ছিলুম এবং আমার পার্টির কমরেডরা 
উল্লমিত হয়ে উঠল। তখন থেকে রচির সদর দপ্তরে যদৃচ্ছা৷ কাজ 

করার আমার সুযোগ মিলল । 

কমিউনিস্ট পার্টিতে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পথ্যস্ত সবচেয়ে 

বড় আলোচ্য বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট যা পার্টির মতে 

অবশ্ঠন্ভাবী এবং যাকে প্রশ্র্র দিতে পার্টি বদ্ধপরিকর ছিল। এর 

সুরু হওয়ার কথা যুদ্্াস্ষীতি দিয়ে এবং পরিণতি হওয়ার কথ সর্বব্যাপী 
সঙ্কটের মব্যে খন জাতি যুদ্ধকালীন অর্থনীতি থেকে শাস্তিকালীন 

অর্থশীতিতে ফিরে যাওয়ার জন্য চেষ্ট! করতে থাকবে । পাটির আশ! 

ছিল ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে অবনতির লক্ষণ দেখা দেবে । এবারকার 

সঙ্কট ১৯২৯ সালের সঙ্কটের থেকে তীব্রতর হবে এবং তাতে পাট 
স্থবিধা হবে। এতে সনাজতম্ত্রী বিস্রোহের সুবোগ আসতে পারে এবং 

কশিউনিস্টদের স্থির বিশ্বাস ছিল ঘে তাদের রাষ্ুশক্তি অধিকার করার 

সেইটাই হবে পূর্ন লক্ষণ। 
আ্যাপ্টনি রচি ও-পি-এর মুল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি সম্বন্ধে সংযত 

মতাঁবলম্বী ছিলেন। তিনি তাদের প্রয়োজনীরতা মেনে নিতেন কিন্ত 

সেগুলির স্থাদ্িত্বকাল ও ফলাঁকল কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী 

ছিলেন। তিনি চাইতেন বে সাময়িক তাবে ষে সব নিয়ন্ত্রণ চালু কর! 
হবে সেগুলি অবস্থার উন্নতি হলেই তুলে নেওয়া হবে। এইখানে তার 
সঙ্গে দলের প্রকাশ্ঠ নীতির সঙ্গে হ'ল বিরোধ, কেন না সে নীতিতে 

ব্যাপকতর ভাবে এবং পাকাপাকি ভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবী ছিল । 
আমরা রচির এই বিষর সম্পর্কিত নির্ব্বাচনী স্থচীকে দৃঢ়তর করার 
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চেষ্টা করলুম। এই ব্যাপার থেকে উৎপাদনকারী ও ক্রেতাদের মধ্যে 
বিরোধ বাধানোর খুব উত্তম স্বখোগ ছিল। এই রকম ঞিনিষই বেশ 
কাঁধ্যকরী হয়। কিন্ত রচি তার নীতি বর্জন করলেন ন! এবং কিছুকাল 

পর্যন্ত আমাদের নির্দেশ মানতে অসম্মত হলেন । 

এরপর একদিন একটি লারী শোভাখারার ব্যবস্থা হ'ল, তাঁর৷ বিভিন্ন 

শ্লোগান লেখা পোষ্টার ও প্লাকার্ড নিয়ে মন্ডেন স্কোয়ারে বিক্ষোভ 

প্রদর্শন শুরু করে দিলে। কেউ কেউ তাঁদের শিশুদের ঠেল! গাড়ীতে 

করে এনে স্বোয়ারের চারদিকে টহল দিরে গ্লাকার্ডে লেখ। ধ্ননিগুলি 

চীৎকার করে বলতে লাঁগল। তাঁরা * ণাযুল্য ও ভাঙা-ন্যিন্্রণ আইন- 

গুলি আরও কঠোরতর করবার দাঁবী জাঁনালো৷ এবং দ্ূন্যের মূল্য হাস 

করার জন্য চীৎকার করতে লাগল। তারা পেটমোটা বাডীগলা ও 

বড় ব্যবসারীদের স্ফীত মুনাফা লক্ষ্য করে ভীক্ষ বাণ নিক্ষেপ করতে 
লাগল। তারা এমনভাবে টহল দিতে লাগল বাঁতে হুচির আফিসের 

সামনে দিয়ে যেতে হয়। নির্বাচনপ্রার্থী এটা দেখে জনমত বুঝতে 

পারলেন। 

তাবলেন, “লোকে এই সব জিনিষ নিয্নে খুব প্চিলিত হযেছে, নয় ? 
তার প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট পঞ্সামর্শদাতাত্। এ জুখোগ লুফে নিলে। 

একজন বলে উঠল যে “ওর! কংগ্রেসের জনা রচি” এই গ্াকার্ড যে বহন 

করছে না! এটাই বড় খারাপ। 
আর একজন বললে. “আমরা যদি ওদের জানিয়ে দিই যে রূচি 

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সন্ধে দৃঢ সংকল্প তাহলে বোধ হণ ওরা তাও করবে ।” 

প্ররপর রচির মুষ্ত্রাক্ষীতি নিবারণী স্চীতে ও-খি-এ সম্বন্ধে আরও 

দৃঢ় বিবৃতি ঢুকে গেল এবং তার সদর দপ্তরের পাটির প্রচারঞ্ণারিগণ 
বিরোধকে তীব্রতর করার কাজে লেগে গেল। 
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রচি জানতেন না যে ওই বিক্ষোভকারিণীগণের উদ্ভব হয়েছিল 

পাটি প্ল্যানিং কমিটি থেকে । পাটির সভ্যাগণকে মন্ডেনের অক মিউনিস্ট 

গৃহি ণীগণকে সংগ্রহ করে ক্রেতাদের দিক থেকে আন্দোলন করতে উদ্দ দ্ধ 

করতে বলা হয়েছিল। গোপন কমিটিতে আমরা আন্দোলনের ধবনি 

কি হবে তা স্থির ক'রে প্লাকার্ডে ছাপিয়ে দিয়েছিলুম । আমরা বিক্ষোত 

প্রদর্শনের সময় নির্ধারণ করে, তন লাস্ত। রচির সদর দপ্তরের সামনে 

দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলুম এবং পুর দপ্তরস্থ পার্টির কম্মীদের 
উপদেশ দিয়ে রেখেটিলুম এই ঘ্ন!র পূর্ণ চুযোগ নেওয়ার জন্য । 

জন ছর কমিউনিঃট এর মধ্যে চির সদর দুরে টুকে গড়েডিল, 

তারা মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে টেলিফোনে, ভাকে এবং ব্যক্তিগত ক্যান্ভাসিং 

করে হে চেবাধিরে দিলে। এই আন্দোলন বেশ নিদ্দি& রূপ নিলে। 

থে সব সমস্যার নিন্দুমাজ বরবিধার সম্ভাস্ন। ছিল, গাটিত্র লোকেরা তাকে 

খুব রগড়াতে লাগল । রর নিরাঁচনী শীগুলির বেশীর ভাগই 

কমিউনিজ্টদের অথব! কমিউনিস্ট নিয়ন্থিত গুতিষ্টানগুলির হাতে গিয়ে 

পড়ল। তার নিজের নিব্'ণচন পরিচালককে ডিঙ্গিয়ে অনেক সময় 

কাজ হ'তে লাগল। আমর! সিটিজেনস, পলিটিক্যাল গাকৃস্যান্ কমিটির 
সমর্থন তার দ্রিকে নিয়ে এলুম আর পাডে বেশী বাপাবাধি দেখে সন্দিগ্ধ 

হয়ে উঠেন, তার ভন্ তাঁর ?ক্ষে আন্দোললকাবীদের ছুজন--ফ্রাঞ্ক 

কোলিগার ও পল এমাসনকে- পি-এ-সির কার্য্যাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফ! 

দিতে বললুম। রূচির ভোটের আন্দোলনের মধ্যে দি়ে গি-এসির অনেক 

সাহিত্য বিলি হতে লাগল এবং তার অনেকগুলি পরিষ্কার কমিউনিস্ট 

প্রচার। আমি নিজে এপ অনেকগুলি বলচির সদর দপ্তরে দিয়ে এসেছিলুম। 
তার উপর যদিও পি-এ-সির ছ্র'প ছিল, তবু সেগুলি গেয়েছিলুম 

কমিউনিস্ট পাটির প্রচারপত্র বিলি করার কেন্দ্র প্রোগ্েসিভ বুক শপে। 
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ভোটের আন্দোলনে বারা যোগ দিয়েছিল তাঁদের সামান্য কয়েক্ন 

শেষ পধ্যস্ত কমিউনিস্ট পাটির সদস্ত হয়ে গেল, নির্বাচনের এ একটা 

গৌণ ফল। আমরা রচির ভোট আন্দোলন দিযে নৃতন মদন্ত সংগ্রহ 
করলুম, “ডেলি ওয়ার্কারে”র পাঠক সংখ্য! বৃদ্ধি করলুম আর পার্টি স্তর ও 
ব্যবহারিক নূল নীতির শিক্ষা্ষেত্র তৈরী করলুম। একজন নূতন সদস্য 

ত প্রকাশ্তেই বলতে চাইল যে কমিউনিস্ট পার্টি” রচিকে সমর্থন করছে। 

তাকে তিরস্কার করে বলা হল. “কমিউনিস্ট পার্টি রচিকে সমর্থন 

করছে না।” সে বেচারা তফাৎট1 ভাল করে বুঝতে পারে নি। 

যখন বোঝ! গেল যে রচি আর আমাদের কাজে আসবে না তখন 

যেমন উৎসাহ ভরে তার কাজে নেগেছিলুম, সেই রকমই বিন1 দিধায় 

তাকে পরিত্যাগ করলুঘ। এমন কি নির্বাচনের দিপ্দিষ্ট দিনের আগেই 
আমরা তল্লি-তল্প। নিয়ে সরে পড়তে লাগলুম। নির্বাচনের রাত্রে প্রায় 

প্রত্যেক কমিউনিস্টই তার সদর দপ্তর ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং যখন 

তার দারুণ পরাজয়ের সংবাদ আসতে লাগল, তখন তাকে সাত্বনা দেবার 

কেউ রইল না। আমরা এমন কি ভোট গ্রহণের জামগাগুলিতেও 

রইলুম না। আমাদের অ্যাণ্টনি রচির সঙ্বন্ধে কংগ্রেসদ্যান হিসাবে 
কোন স্থায়ী উৎসাহ ছিল না। আমরা জানতুম যে তাকে আমর! 

কখনই বাগে আনতে পারব না। এট! ঠিক যে রচির ভোট আন্দোলনে 
কমিউনিস্টদের আমদানিতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়েছিল। তিনি 

মাত্র ৪২,০০০ ভোট পেয়েছিলেন। পরের বারে তিনি “প্রগতিশীল"দের 

সমর্থন থেকে দুরে ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাধ্যকলাপ থেকে 

বঞ্চিত হয়ে ৭০,০০০ এর বেশী ভোট পেয়েছিলেন এবং সামান্ত কয়েক 

ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। 
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একদিন সন্ধ্যাবেল] গাটির সদর দপ্তরে আমি ও সার্মার ছাড়া আর 
কেউ ছিলুম না। সামার গকেট থেকে একখানা হাতে দেখ! কাগজ 
বার করে বললে, “এর পঞ্চাশখান! কপি চাই । একট ষ্েন্সিল কেটে স্থুরু 
করে দাও, আমি তোমাকে সাহায্য করব।৮ 

আমি মিমিওগ্রাফের একটা ষ্রেনসিল নিয়ে টাইপরাইটারে কাজ 

চুর করে দিলুম। কাঁগজটার কোন শিরেনোমা ছিল না। মনে হল 

যে এটা এক একজন বিশেষ সদল্ত সম্বন্ধে প্রশ্নপত্র। আরম্ভ হয়েছে 

নাম-..ঠিকানা-- "শাখা বা সেল---***কতদিন পাটিরি সদস্য হয়েছেন" 
শিক্ষা-....বিশেষ শিক্ষ1**১ ইউনিয়নের সদস্য **একোন ইউনিয়ন-। 

কিন্ত অনার চোখ খত নীচের দিকে নামতে লাগল ততই বুঝতে 

পারলুম যে এ মামুলী প্র্থপ্জ নয়। ইউনিয়নের সদস্যদের সংখ্যা 

৮--** , কারখানার কর্মীদের সংখ্যা. ইউনিয়নের কর্ধাপ্ক্ষবৃন্দ--.--. 

উৎপাদনের সম্ভাব্যতা..." ইত্যাদি": 

স্পষ্টই বোঝা গেল ষে এ ব্যক্তিগত জরীপ নয়। এ হ'ল কারখানার 

সম্ভাব্যতা এবং ভার উৎপাঁদনের হিসাব অধ্যঘ্নন। ষ্টেন্সিল কাটা হয়ে 

যাওয়ার পর যখন আমি পড়তে লাগলুম তখন আমি আশ্চধ্য হলুম যে 

সার্মারের মাত্র পঞ্চাশ কপি কেন দরকার হ'ল। একি শুধু এ কটি 

বিশেষ গুরত্বপূর্ণ কারখানার জন্তই ? বুন আমার পিঠের কাছে দীড়িয়ে 
আঁমার উপর কড়৷ নজর রেখেছিল । পেছনের কাগজখানি এফ. বি আই- 

এর রিপোর্টের জন্য সরানো অসম্ভব । ষ্রেন্সিল কাটা হ'লে আমি 

বাইরের ঘরে গিয়ে মিমিওগ্রাফে চড়িয়ে ছৃ'চারখানা পরীক্ষা করার 
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কপি তুললুম। সার্মার আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। যন্ত্রে বেশী কালি 

পড়ে গিরেছিল। প্রথমকার কপিগুলি ধেবড়ে গেল। আমি সেগুলি 

বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে লাগনুম, আঁশ। ছিল পরে একখানি 
সরিয়ে নেব। 

সার্মার চেচিয়ে উঠল, "ওগুলে। ফেলে দিও না|” 

আমি বললুম. “কিন্তু ওগুলি দিয়ে কাজ চলবে না।" 
“তা হোক আমি ওগুলো নেব। এখন গঞ্চাশখানা ভাল কপি বের 

কর।” আমি যখন ভাল কপি বার করতে লাগলুম, ৩খন গে আমার দিকে 

লক্ষ্য রাখলে তারপর বললে, “বেশ, এইবার &েনসিলট। দাও, আগার 

আরও কয়েক কপির দরকার হতে পারে", আমি ষ্রেনসিলটা মিমিওগ্রাফ 

কাগজে মুড়ে তাকে দিলুম। সে আমাকে ব্দাপ্ন দেবার ভঙ্গীতে 
বললে, “আমার আর একটু কাজ আছে, তোমার সাহায্যের জন্য 
ধন্যবাদ” সে পরের দিন অন্য কাজের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করার 

ব্যবস্থা করলে। ফর্মের কথা গোপন রাখার কথ। আমাকে বলে 

দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। আ'ম দেখতেই পাচ্ছিলুম যে পাটির পক্ষে 

একটা গুরুতর ঘটন| ঘটছে। 

আনি আফিস থেকে বেরিয়েই হাল লীয়ারীর সঙ্গে দেখা করতে 

গেলুম, যে জিনিষ আমি চেপেছি তা টাট ক! টাট কা মনে থাকতে 

থাকতে । আমি তাকে পাটির ক্রিয়া কলাপের বৃদ্ধি এবং বিশেষ 

করে সার্ারের প্রশ্নপত্রের কথ! বললুম। 

সে জিজ্ঞাস! করলে, “এগুলি কখন ব্যবহাত হবে ?” 

“আমি ঠিক জানি না, তবে শীঘ্রই পার্টির সংগঠকদের এক মীটিং হাব, 

এবং আমি বাজী রাখতে পাবি যে এ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 1”? 

“তুমি তাতে থাকবে নাকি?” 
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“জানি না। খুব কড়াকড়ি। অন্য সকলের চেরে বেশী কড়াকড়ি। 
শুধু যাদের বল! হবে তারাই যাবে। তারা জেলার সব জায়গ! থেকে 
লোক আন্ছে-ফল রিতারের জো! ফিগরিডে।, উরমষ্টার থেকে ওকি, 

শ্ডিংফিন্ড থেকে গিভ. নিউ হ্থাম্পশায়ার থেকে চেঞ্জ । এর! সকলেই 

বড় বড় কারখানার মঙ্গে জড়িত ।” 

হাল বললে, “ওখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা ক'র।” 

১৯৪৭ সালের ২র! ফেব্রুয়ারী বোস্টনের হাঁংটিটন আযাভেনিউতে 

পুরানো ক্ষয়ে-যাওয়া কাঠের সিড়ি দিয়ে উঠে অন্ধকার রিজ প্লাজা 
হলে, নিউ ইংনগ্ডের জেলার কমিউনিস্টরা একটি গুরুত্বপুর্ণ দলের 
সংগঠকদের সম্মেলন আহ্বান করেছিল। মন্ডেন শাখার কার্য্যাধ্যক্ষদের 

মধ্যে থাকার জন্য এই অঘোধিত, গোপন অধিবেশনে একখান! বাঞ্ছিত 

নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যে জুটেছিল। এটি একটি কন্মী সম্মেলন, এতে 
একশ জন নদস্য উপস্থিত ছিল। কিন্তু এর সব পার্টির চিন্তাশীল সত্য 

নয়, পাটির মধ্যে যে সব মার্কস-বাদীদের সঙ্গে আমার বেশী দেখা শোন! 

হ'ত। এরা সব কলকারখানা শাখা ও সেলের হাতে কড়া-পড়া 

মজুদের নেতারা। এই সব গড়া প্রোলিটেরিয়েটদের তাত্বিক 
জ্ঞান কম কিন্ত দেহে শক্তি ও গলায় জোর প্রচুর। জেলায় ও শাখায় 
উপরের করেকজন নেত! ছাড়! বাদের সম্মেলনে আহ্বান কর! হয়েছিল 

তারা৷ সকলেই ভারী জিনিষ উৎপাদনের শি্প-সংস্লিষ্ট সেলের প্রতি- 
নিধি। তাদের নির্বাচন করা হয়েছিল, তাদের সহকক্ী-_-কমিউনিস্ট 
ও অক মউনিস্টদ্ের উপর প্রভাব বুঝে । এ ছাড়! করেকজন লোক 
ছিল, যার পাটির “বিদেশী ভাষার উপদলের' মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ পদদাদি- 
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কার করেছিল এবং ফলে সেই নিরানন্দ হলে অনেক তাষার বুলি 
শোনা যাচ্ছিল। 

ম্যানি ব্লুম খুব সকালে এক অভিভাষণ দিয়ে সভার হ্চন! করলে। 
সে অভিতাবণে পার্টির সদস্ত সংখ্যা বুদ্ধির উপর খুব জোর দিলে। 
ম্যানি বললে যে শুধু মাথ! গোনা হ'লে হবে না, পার্টির পক্ষে 

প্রয়োজন হ'ল গুরুত্বপূর্ণ শিক্পষমূহে পার্টির প্রভাব। দীর্ঘ দিনের 
অধিবেশনে পুনঃ পুনঃ এই কথ। কর়টি প্রতিধধনিত হতে লাগল, “ মূল” 

শিল্পগুলি, “গুরত্বপূর্ণ” শিল্পের কারখানা, এবং “কাধ্যসাদ্ধকারী” 
শ্রনিকর!। সঞ্মেলনের হাঁপানে। কার্ষাস্থচীতেও এই ভাবের কথার ভণ্তি। 
সেই কাগজখানিতে বলা হচ্ছে, “আমর! বিপুল উৎদাহের সঙ্গে এই 
সন্ত সংগ্রহ গান্দোলনকে অভিনন্দিত করি। জানি যে এতে আমা- 

দের মন ও ক্রিরাকলাপ নিউ ইংল্যা্ডেন কাধ্যসিদ্ধিকারী শ্রমিকদের 

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পাটটিরূপে গড়ে ওঠার দিকে বাবিত হবে।”  কার্য- 

সচীতে আরও ছিল খে ম্যাসাচ্যুসেটসের ঘন শিল্পাথিত ফল রিতার- 
নিউ বেড.ফোর্ড অঞ্চলে শাখার সংগঠক জে! ফিগরিডে! কারখানার 

শাখাসমূহে কমিউনিস্ট কাজের একটি বিশেব রিপোর্ট দেবে। এই 
সম্মেলনের ব্যক্ত উদ্দেগ্ঠ ছিণ সবস্ত সংগ্রহ্থের একটি নৃতন উদ্য মের জন্য | 

কিন্ত ১৯৪৭ সালে যখন পৃথিবাতে দ্রুতগতিতে নূতন নূতন গণ্ডগোলের 

উত্তর হচ্ছে, এবং কমিউনিস্ট পার্ট”যখন শ্রমিকদের মধ্যে কাজের জন্য 

জোর দিচ্ছে তখন থে মুল শিল্পগুলির দিকে এমন করে মনোযোগ 

আকর্ষণ কর! হবে, সেট। খুবই অর্থপূর্ণ। 
এর পরই ফ্যানি হার্টম্যানের রিপোর্ট। সে আমেরিকার সঙ্গে 

সোভিয়েটের বুদ্ধের কথা উল্লেখ করলে যদিও পাটির মরকারী কথা 

ছিল যে যুদ্ধ অবগ্প্তানী নয। পে বললে থে অ্যানেরিকান না ভ্রাজ্য- 
১৬৫ 



বাদীর সোঁভিনেট ইউনিয়নের বিএদ্ধে বুদ্ধের ষড়যন্ত্র করছে, প্রমাণ- 

স্বরূপ সে দাঁয়িত্বজ্ঞানহীন বেসরকারী নাগরিকদের বিবৃতি উদ্ধত করলে । 

এসব বিবৃতিতে বাশার আক্রমণকে আগে থেকে প্রতিরোধ করার 

জন্য নিদ্দ'“ভাবে আণবিক বোমা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়। হয়েছিল। 
সে ঘোষণা করলে থে এই সব বডযস্ত্রকারীনাই যুদ্ধপস্ভার প্রস্তুতের 
উপারগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এইভাবে যুক্তরাঙ্টের সমগ্র যুদ্ধশক্তি 

নিজেদের হাতে রেখেছে। বণ্চ বড় মুল শিল্পগুলিই এদের হাতের 
প্রধান অস্ত্র এবং এই সব কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করেই জাতির 
যুদ্ধ-বস্্ব আবতিত হচ্ছে । 

যতদুর সম্ভব আব্হায়াতে ডুবিয়ে রাখা সত্বেও এতক্ষণে সভার 
উদ্বেশ্ত স্পষ্ট হতে লাগল আর আমিও সজাগ হয়ে উঠলুম । কমিউ- 

নিন্ট পাটি তাদের গোপন বা অর্ধ-গোপন সভাতেও আঁসল কথাটাঁকে 
ঘুরিয়ে বলে শিঞ্জেদের নিরাপত্তা বজার রাখে। তবে আদল কথাটার 

চারপাশে এতব্রার ঘোরে এবং ক্রমশঃ তার পরিধি ছোট করে আনে 
যে শিক্ষিত কমিউনিস্টের মনে কোন সন্দেহ থাকে নাযে আসল 

কথাটা কি এবং “কোথায় । 

মার্সায় কাঃদ?। প্রঞ্নোত্তরের কৌশলে বলবার অভ্যাস অন্ুযারী 
ফ্যানি এবার বলল, “তাহলে এই মূল শিক্পগুলি কি?” উত্তরটাও 
সে নিগ্ডেই দিলে. তার একটি হচ্ছে ম্যাসাচ্যুসেটসের জেনারেল 

ইলেক্টিক .কাম্পানীর বড় কারখানা, যেখানে সরকারের তরফ থেকে 
এরোপ্নেনের জেট ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে। এ খবরটা আমার আগে 
জানা ছিল না। সে বললে, অন্তগুলি হ'ল বেলের ইয়ার্ড, বার্ডাবহনের 

যন্ত্র, রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি, মায় খবরের কাগজ, 
ইস্পত, শিল্প, জাহাঁজ তৈরীর কারখানা, বয়নশিক্প, রাসায়নিক শিল্প 
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ইত্যাদি যত কিছু বড় বড় শিল-_ দশ রক্ষার সাজ-সরঞ্তাঁন তৈরীর কাজে 
ব্যস্ত তাদের সবই | ফ্যানি এবং অন্য বক্তারা সন্মেলনে বললেন যে 

পাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে উন্মত্ত পাদক্ষেগকে নো৭ করার এবমাএ উপায় 

হচ্ছে এ সব শিল্পে কমিউনিস্ট পারি প্রতিপত্তির প্রদার করা। তারা! 
অবশ্ত বললে না পটিপ লোকেরা কি ভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে। 
সেটা আপাততঃ অব্যক্ত রর়ে গেল। প্রত্ভোকে নিত লিন স্কব করবে 

এই উদ্দেশ্যে। 
তারপর ওটিস হুড বর্তৃত1 মঞ্চে উঠে ক্যালি দানে শেষ করেছিল 

সেইখান থেকে আরন্ত করলে। একটি নন ০1 দরগায় গালে খ। 
আমি এর আগে পাটির গরিভাষায় "ইন। কান হ০! পনিবেশ- 

সংগঠক" । গে বুবিনে দিলে যে উতনিবেশ-সংপঠন হান সেই সব 
নিষ্ঠাবান সন্ত যারা গুরত্বপূর্ণ চাড়া থকে পাটির কাছ 

করবে। যদি মেএই রন গাখাশার ন| থাকে ত হলেও সঙার 

আগেকার কানখানা ব| “গশ| বেডে দিকে এরা দকানও মুল শিল্পে কা 

নিতে ইতস্তত: করবে ন| | এখনে সার প্রাথনিক কর্তব্য হবে কশিউনিন্ট 
পাটির সদস্যদের শিরে একটি পোক্ত গোষ্ঠী তৈরী বরা, এবং তাদের 

সাহায্যে মাক্সবাদের প্রচার এবং কমিউশি-ট বা অকদিং নিষ্ট আনকদের 

মধ্যে বৈষয়িক ও সামাজিক সংগ্রামের ভাবকে তীব্রতর করা। 

আমার মনে পড়ছে, হুড বলেছিল, "কঠ্উনিষ্ঠ পাটির মধ্যে সর্বোচ্চ 

সম্মানের আসনে প্রুতিষ্ঠী কর! হবে এই সব উপশিবেশ-সংগঠৰ দেরই |” 

সেই দিনের দীর্ঘ কাধ্যস্চীর মধ্যে শিল্পে উপনিবেশ গঠনের এই 

নৃতন কার্য-ক্রমটির সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় স্থিত হল। সতাটি ঘর্দিও পাটিও 
সংগঠকদের ব'লে আহ্বান কর! হয়েছিল তবু সংগঠনের দামুলী প্রণালী- 

গুলির আলোচনা চাপা পড়ে গেল। ম্যাসাচ্যুসেটসেয লন শহরে 
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অবস্থিত জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানীর কারখানায় উপনিবেশ-সংগঠক 
হিসাবে নিয়োগ করা হল আমার পুরাতন বন্ধুন্তাট মিল্সকে। তার 

সঙ্গে ছিল ডন টগি. যে সেখানে শ্রমিক সংগঠনে এর আগেই অগ্রসর হয়ে- 
ছিল, আর ডন বোলেন ও বব গুডউইন। ন্যাট পরে মল্ডেনের বাড়ী ছেড়ে 
লিনে উঠে গেল কারখানার কাছে থাকবে বলে। ডেত বেনেটকে নিয়োগ 
কর! হ'ল ম্যাসাচ্যুসেটসের ইন্পাত শিল্পে। ছুতার খিস্ত্রী গাস জনসন 
বোস্টন আযাণ্ড মেইনে রেলরোডের কারখান| ও ইয়ার্ডে নিজের কর্মক্ষেত্র 

সরিয়ে নিয়ে গেল। সি আই. ওর ইউনাইটেড আফিস আ্যাণ্ড প্রফেসন্যাল 
ওয়ার্কারস ইউনিয়নের একজন গ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল, তা'কে বলা 
হ'ল যে, তার কর্মক্ষেত্র হবে টাকাকড়ি লেন-দেনের আফিসগুলি, 
এবং তার বড় কেন্দ্র হ'ল বড় বড় জীবনবীম। কোম্পাশীগুলি, বিশেষ করে 

বোস্টনের জন হ্যান্কক জীবনবাম! কোম্পানী । 
মুখ্য শিল্পের উপর এই জোর দেওয়ার সঙ্গে বুন সার্মারের জন্য যে 

প্রশ্নপঞ্জ কিছু দিন আগে আমি ছাপিয়ে দিয়েছিলুম তাঁর সম্পর্কট। ঠিক 
ধরতে না পেরে একটু ধোকার পড়েছিলুম । এন সময় অধিবেশনের 
স্বল্প বিরতির সময় আমি বুনকে দেখতে পেলুম, একগাদা কাগজ হাতে 

একজন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা কইছে। তাদের যতখানি কাছ দিয়ে 
যাওয়া যায় গেলুম, কিন্ত তাদের সঙ্গে দাড়িরে কথ! কইতে ভরসা হ'ল 
না। তারাও আমাকে লক্ষ্য করলে না। 

শুনতে পেলুম বুন বলছে, “আমি তিনখান!ই ফিরে চাই। ডাকে 
পাঠিও না, নিজে এসে দিয়ে যেও ।” এরপর আমি এতরুরে গিয়ে পড়লুম 
যে আর কিছু শুনতে পেলুম না। 

বুনের পরিহালনায় নিউ ইংলগ্ডে উপনিবেশ গড়ার সবচেয়ে বেশী 
কাজ হলে! জেনারেল ইলেকটিকের কারখানায়, যেটা সেই অঞ্চলের 
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মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশরক্ষা সংশ্লিষ্ট কারখানা । আমি তৎক্ষণাৎ 

এফ বি. আইতে হাল লীারর কাছে উপনিবেশের মতলবটা জানিয়ে 

দিলুম। যতগুলি নাম জানতে পেরেছিলুম জানিয়ে দিনুম। সঙ্গে সঙ্গে 

এটাও খবর দিলুম যে ছোট ছোট মতা আহ্বান কর! হবে প্রতি শিল্প 

ধরে, এই রকমই সিদ্ধান্ত হয়েছে পার্টি ঘংগঠকদের বৈঠকে । 
ফেব্রুয়ারী বৈঠকের পর আমি পার্টির সদর অফিসে দ্যানি ব্লুম ও 

ও বুন সামারের সঙ্গে করেকবার ঘরোনা আলোচনার উপস্থিত ছিলুম। 
সেখানে আদি জানতে ,পারলুম যে কি তাঁবে পার্টি তাদের সাস্য 
সংখ্যা বাডাবার কাজে অগ্রসর হবে বলে ঠিক কলেছে। ম্যানির ধারণ।, 
পাটির প্রয়েজনও নেই এবং চায়ও না যে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে 

কোথাও সে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাত করে। কথাটা যেন উদ্টো শোনালো, 

কিন্ত ম্যানি বুঝিয়ে দিলে। 
দে বললে, “কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর পুরোভাগে পৌছে 

সেইখানে থেকে নেতৃত্ব করতে হবে। তার! শ্রমিকদের মধ্যে সব 

চেয়ে অগ্রণীদেরই প্রতিনিধি হবে, তাদের সনস্ত শ্রমিক শরেণাকে দলে 

নিলে চলবে না। তা করতে গেলে শুধু নিজেদের শক্তি ক্ষয় করা হ'বে। 

শাক্সবাদ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের দিকে 

যে সংগ্রাম তাকে কি ভাবে পরিচালিত করতে হবে। কমরেড স্ট্যালিন 

খাঁটি কথাই বলেছেন যে, সেই পার্টিই মান্র আত্মনির্ভরতার সঙ্গে 

নিজেদের লক্ষ্যস্থলের দিকে খেতে গাঁরে বে নাকি মাঝ বাদী লেনিনবাঁদী 

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছে। আঁনরা সেই সব নিষ্ঠাহীন সদস্য 

পাটির দলে ভন্তি করতে চাই না যার! মাঝ্সর্কে বোঝবার জন্য 
আন্তরিক চেষ্টা করতে পারবে না। ত1! করলে পাটিকে ছূর্বল করে 

ফেল হবে এবং তাঁকে প্রয়োজনীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে। 
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আমি চাচ্ছিলুম যে বক্তব্যটা ঠিক কি বুঝে নেব। জিজ্ঞাস! 
করলুম, “তাহলে কথিউনিস্ট পার্টিকি সর্বদাই সংখা-লধিষ্ঠ থাকবে ?” 
আমার মনে পড়ছিল অধিকাংশ মাফিন নরনারীর কথ|, যাঁর! কমিউ- 
নিষ্টদের সংখ্যাল্লতাঁর জন্ট তাদের অগ্রাহ্থ করে। 

মাঝ্সীয় বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে এমন প্রত্যয়ের হরে ম্যানি 

বললে, “নিন্চয়ই। কোথায় তুমি কোন্ দলের কথা শুনেছ, যা'র 
চালকের সংখ্যা, চালিতের চেয়ে বেশী? জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে, 

এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নে পর্য্যস্ত সংগ্রামের সঙ্কট মুহূর্তে কমিউনিস্ট- 
পার্টি ক্ষুপ্্র সংখ্যালঘিষ্ঠই ছিল।" 

১৯৪৭সালের বসস্তকালে আমি আবার রাজনৈতিক কাজের মধ্যে 

ফিরে এলুম, এখন থেকে আমি কতকট! নিক্ফির়তা ও নৈরাশ্তের মধ্যে 

কাটাতে লাগলুম। সে সনর ঘুক্তণাষ্টরে তৃতীয় দল গড়ার এক আন্দোলন 

চলছিল, আর এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল “আমেনিকার 

প্রগতিপ্স্থী নাগরিক” (100755518 001686175 01 £১0061105 ) 

নামক একটি প্রতিষ্ঠান মাররফৎ। কমিউনিস্ট পাটি তাদের পুরানো 
রাজনৈতিক সংগ্রাম কমিটি (70116108] 4০01017 00007106৩ )-কে 

সঙ্গে নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্সিলিত হ'ল। 

হার্ভর্ডের ডাঃ শাঁপলে এই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতির পদে 

নির্বাচিত হলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিরই পরে “প্রোশ্েসিভ পাটি” নাম 

হয়। লিটল ব্রাউন এণ্ড কোম্পানীর প্রধান সম্পাদক ত্যাঙ্গাস ক্যামেরন 

এই দলের সভাপতি, রথ এমেরি কর্মসচিব এবং মার্জোরি ল্যানসিং 

কর্মনির্দেশক নিযুক্ত হ'ন। 
এই সময়ে হেন্রী ওয়ালে তার নৃতন শাস্তি ও প্রাচ্যের 

বাণী দেশব্যাপী বিভিন্ন বন্তৃতামঞ্চ থেকে প্রচার করছিলেন। আমিও 
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প্রোগখ্রেসিত সিটিজেনন অফ আমেরিকার মধ্যে নিজের কাজ পেলুম 
ওয়ালেসের বাণী প্রচারের জন্য অসংখ্য প্জিকা ছেপে। আমার তৃতীদ্র 

দূল সম্বন্ধীয় মনোভাব আমার নিত্যকার সহকর্মীদের কাছ থেকে 

লুকোবার কোন নির্দেশ ছিল ন।, বরং প্রকাশ্তটে তা স্বীকার করাই 

তাল বলে বিবেচিত হ'ল। কেননা, ন! হ'লে আমি হয়ত ধর পড়ে 

যাব। যতই হোক “প্রোগ্রেসিত সিটিজেনস” প্রতিষ্ঠানটি এখনও 

কমিউনিস্ট পাটির ক্রণ্ট বলে ধরা পড়েনি। কাজেই এম এণ্ড পি 

থিয়েটাসের আফিসের লোকের! আমাকে ওরালেসের সমর্থক বলে 

জানত এবং আমিও প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন্ন কমিটির সমর্থক প্রচার 
পত্রিকাগুলি প্রকাস্তেই আমার ডেস্কের উপর রেখে দিতুম। তবে 
আমি খুব বেশী কথা বলতুম না! আর আফিসের লোকেদের মধ্যে 
ওয়ালেসের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সব আলোচন! হ'ত তা থেকে 

তফাতে থাকতুম। 

এক শ্রীক্মশেষের সকালে আমরা যখন আগামী সেপ্টেম্বরে ওয়া- 

লেসের বোস্টন সফরের জন্ত প্রচারান্দোলন চালাবার তোড়জোড় 

করছিনুম, তখন পি. সি. এ-র ছাপ! খামে একখান! চিঠি আমার নামে 
এক বিশেষ দূত নিয়ে এলো। তেতরে টাইপ কর! মামুলী কতকগুলি 
লেখ। কিন্তু তলার পেন্সিল দিয়ে আমার চেন! হাতের লেখা । 

তাতে শুধু ছুটি কথা, “এফ এইচ.কে ডেকে1।” ফ্যানি 

হার্টম্যান। অনেক দিন পরে কমিউনিস্ট নেতাদের কাছ থেকে এই 

প্রথম সরাসরি আদেশ এল। সেদিন সকালে খুব কাজ ছিল, এবং 
আমাকে আদেশ মানতে হ'লে আফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের 
সাধারণের জন্য রক্ষিত টেলিফোন কেন্দ্রে গিয়ে পয়সা দিরে ফোন 

করতে হ'ত। কিন্ত তা করার আগেই একজন আমাকে ডাকলে । 
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তারের মধ্য দিরে পি. সি. এ* একজন উচ্চতম নেতার হার্ভ|র্ড তঙ্গীর 

কণ্ন্বর ভেসে এল । তাতে আমাকে মারিগ্নাভে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ কর! হ'ল। 

সেখানে ওযালেমের সঙ্গে আমার ব্যবস্থার কথা আলোচনা হবে। 

এই লোকটি, তাকে হারি বণেই ডাকব, আমার মতে অসহ্া, অতি- 

শিক্ষিত অপদার্থ। লোকটার অবস্থ! ভাল, লেখার ও ব্যবস। করার 

চেষ্টা করত, কিন্তু কোনটার উপরই তাকে উদরান্রের জগ্ত নির্ভর 

করতে হ'ত না। সে বেশ মুরুচির সঙ্গে বাস করত। লোকজনের 

সঙ্গে বেশ মিশতে পারত। আসলে উন্নামিক হ'লেও উদারনীতিক 

বলে নিজেকে প্রচার করত। আমি তাকে পি.সি এর কাজে লক্ষ্য 

করে ঠিক করেঙিলুন, বয়নের দ্রিক থেকে সে এত বেশী পেকে গেছে 
থে তাঁর পক্ষে কনিউনিস্ট হওয়। চলবে না, অন্ততঃ তালে! কমিউনিস্ট 

হওখ তে] নই । তবে কমিউনিস্ট না হলেও তাকে আমি দেখতে 
পারতুম না। 

তবু তৃতীর দল আন্দোলনে স্থারি একট] বড় পদ অধিকার করে 

হিল, কাজেই আমি তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। কেননা যাই হোক 

আদাঁকে লেগে থাকতেই হবে এবং কি থেকে কি হয় বল! যায় না। 

প্রার ক্ষেত্রেই একট! থেকে আর একট! পাঁওর। গেছে। কাজেই নিদিষ্ট 
সময় মারিলিয়াভ হোটেলে গিয়ে স্থারির কাছে উপস্থিত হলুম। 

পরিচাত্রক খন আমাদের খাবার পরিবেশন করছিল তখন আমর! 

বাজে কথা বলে সময় কাটালূম, সে চলে যেতেই হ্ারি টেবিলের উপর 

ঝুঁকে প্রায় ফিস ফিস করে বললে, “ফ্যানির সঙ্গে কথ। হয়েছে ?"। 

এক মুহুর্ত আমি যেন প্রশ্নটা অন্কধাবন করতে পাচ্ছিনুম না। মনে 

হল সে হয়ত আর কারুর কথা বলছে। ফ্যানি হা্টম্যানের কথা নিশ্চয় 
নয়। হাতের কাট1 নামিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলুম যে 
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পি-সি-এর কর্মচারী থে জ্রান্েস বেয়েটি আছে তাকেও কেউ কেউ ফ্যানি 

বলে ডাকে । তবু, ফ্যানিকে ডাকবার চিঠি "ওয়ার ছ ঘণ্টার মধ্যে 

ওই নামটা আবার শুনতে পেলুম। আমার ধারণার অতীত যে কমিউনিস্ট 

পার সর্ধ্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে হরি নাম ধরে ডাকার মত ঘনিষ্ঠ, এমন 

কি তাদের সঙ্গে পরিচয় অ|ছে এটাই ও নিশ্বাস হয় না। হ্যারি আমার 

দিকে চেয়ে রইল। 

আমি জিজ্ঞাস! করুম, “কে?” লোকটা কতখানি জানে তাই ঠিক 

করতে চেষ্টা করছিলুম। 

সে আবার দেই বঙধন্ত্রকারার মত ফিস. ফিশ. করে বললে, 'ফ্যানি” 

তবে পুর! নামটি বললে না। আমি টেবিলের দিকে চোখ রেখে স্থির 

করলুষ, সোজা গথেই চণব. ঘোর প্যাচ থা-কিছু সেই করুক। 

বললুম, “না, তার সপে সম্প্রতি অনেকদিন দেখা হর নি। সে'ত 

আফিসেই আছে, তাই না ?" 

হারি নিজেও এইবার যেন একটু ঘাবড়ে গেল। ধেন তার তর হচ্ছে 

কোন গোলমাল না হরে থাকে । £স প্রসঙ্ট। ভ্রুত বদলে ফেললে । 

তারপর হঠাৎ একনার ঘড়ির দিটে ঢেখে বললে থে তাকে একট! 

টেলিফোন করতে হবে। কয়েক মিনিট বাদে মে ফিরে এল, তার 

অস্বস্তি তখন একেবারেই চলে গেছে। সে বেশ আত্মস্থ ভাবে লম্বা সর 

আঙ্গুল দিয়ে কাটা নাডতে লাঁগল। 

তারপরে বললে, “ফ্যানি বলনে খে সে তোমাকে দেখা করতে 

বলেছে ।” এখন আমি নিশ্চিত বুঝলুম সে কিসের কথা বলছে । আমি 

বুঝতে পারুম যে সে বেরিয়ে গিয়ে টেলিফোন করে স্থির করে এলে! 

যে কোন ভুল হরেছে কি না। সে বখন খাওয়ার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল 

তখন এই আবিষ্চারট! মনে বপাবার চেষ্টা করলুম থে এই অঙ্থুত প্রন্কতির 
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ধনী অকেজো অথচ বোস্টনের মন্মানিত নাগরিক, যে সহরের সর্ব্বোচ্চ 

নাগরিকদের সানাজিক এবং ব্যবসায় চক্রে ঘোরে, সে একজন কমিউনিস্ট । 

সে নিশ্চয়ই পাটির একজন বিশ্বস্ত সদস্য, অথচ এমন কি তার অতি 

ঘনিষ্ঠতম পরিচিত ব্যক্তিরাও জানত ন| যে সে পারটিতে এত উ"চু পর্য্যায়ে 
উঠেছে থে বার্তাবহের কাজ তাকে দেওয়! হয়েছে। কেনন!| সে আমাকে 

বললে, “প্রো--&-এ একটি নূতন উপদল গঠন করা হবে এবং ফ্যানি 
বলেছে, 

আমি চমকে উঠনুম, “কি বললেন?” তা*র মাঞ্জিত কণ্ঠ থেকে 
কোমল স্বর বেরিয়ে এলো, “আমি বলছিলুম যে প্রে!-৪এ একটা নতুন 

উপদল গঠিত হবে আর ফ্যানি বলেছে যে তোমার কর্তৃব্যে আবার একটা 
পরিবর্তন হবে ।” 

আমি কাঠ হাসি হেসে বললুম, “আবার একটা ?' প্রো--৪, এই 
সাঙ্কেতিক কথায় আমার স্মৃতি ১১৪৪ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনে ফিরে 

গেল। সন্সেলন কক্ষে আমাকে ঢোকাবার জন্য ফ্যানি এই কথাটিই 
আমার কাগজপত্রের উপর লিখে দিয়েছিল। এই দ্বিতীয়বার আমি 
আমার পাটির জীবনে এই শব্দটির সাক্ষাৎ পেলুম কিন্ত এখনও এর 
সত্যকার তাৎপর্য আমার কাছে রহস্তাবৃত। 

আমি ভিজ্ঞাসা করলুম, “উপদলটি কি? এবং কোথায় মিলিত হবে ?'" 
আমি তখন নিজেকে আমার নূতন উপলব্ধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার 

চেষ্টা! করছিলুম, বুঝলুম এই লোকটি কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাবে 
জড়িত। কতকট! আতঙ্কের সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করলুম, ইনি 

প্রোগ্রেসিত সিটিজেনস, অফ আমেরিকা নামে নূতন দলটিতেও প্রভূত 

ক্ষমতার অধিকারী। আমি জানতুম যে পি-সি-এর কমরেডদের আমি 
সকলকেই চিনি, তার| চুনোপুঁটি। কিন্ত এ লোকটি অন্তরকম--একজন 
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ধনী, কলেজে-পড়া! লোক যাঁর সমাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকার 
কথা নয়। এর মধ্যে বোধ হয় সেই ধরণের কাচা বরসের তাবালুত! 
আছে, যাকে মূলধন ক'রে কমিউনিস্টর! একে বাগিয়ে নিয়েছে। 

হারি বলেছিল, “সে সবই তুমি জানতে পারবে । তোমরা বোধ হয় 
কেঘ্িংজে বা বোস্টনে মিলিত হবে। আমার মনে হয় সেখানের সদস্যদের 

সাধারণ আচরণ তোমার ভালই লাগবে । আর কাজটা দরকারী, 

থুবই গুরুতর ।" 
“আমার মেলরোজের বর্তমান উপদলগটির কি হবে ?" 

“কেটে পড়বে । কেটে পড়।” 

“কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হবে না ?” 

“কিছু না” 
আমি তাকে বললুম যে সেই রাত্রেই আমার মেলের একটা! অধি- 

বেশন আছে, যাতে আলোচন! চালু করার তার আমার উপর। সে 

ইঙ্গিত করলে যে সেট! করতে কোন বাঁধা নেই। বার্তাবহ যেন একটা 

আদেশ জানাচ্ছে এইভাবে বলে যেতে লাগল, "তারপন্ন তুখি “ভাস! 

সদন্ত” হবে। পরে তোমাকে আরও নিদ্দেশ জানানো হবে। ইতি- 

মধ্যে সদর আফিসের দ্রিকে যেও না। মেলরোজ বা অন্ত উপদলের 

সঙ্গে সকল সম্পর্ক কেটে ফেল। কিছু বলবার দরকার নেই, শ্রেফ 

কেটে পড়বে। সদগ্তদের সঙ্গে দরকারী এমনকি সামাজিকভাবেও আর 

মেলামেশা ক'র না।”? 

আমি জানতুম “ফ্লোটার বা! ভাসা সদস্ত” মানে সেই সব সনস্ 

যাদের নিরাপত্তার কারণে মাধারণ পার্টির সেল বা অন্ত প্রতিষ্ঠান 

থেকে আলাদ] করা হয়েছে । মে একজন স্বাধীন পার্টির কন্মা যার সঙ্গে 

কয়েকজন নেতা মাত্র প্রত্যক্ষতাবে দেখা করতে পারবে, বাকী তার সঙ্গে 
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বার্ভাবহ, চিঠি বা টেলিফোন মারফৎ আলাপ হবে। সে পার্টির 
এমন কোন মামুলী কাঁজ করবে না, ঘার জন্য সে সাধারণ সদস্যদের 

সংস্পর্শে আসবে। “ফ্লোশার"রা প্রার “ীপার" বা “ঘুমন্ত সদস্ত"র 

এক ধাপ তফাতে। শ্মষোক্তরা একেবারে কমিউনিস্ট জীবন পরিত্যাগ 

করে। তার পাটির সকলের সঙ্গে এমন কি নেতাদের সঙ্গে পর্য্যন্ত 

সংঅ্রব ছেড়ে দেয়, যতদিন পর্য্যন্ত না, হয়ত বহু বৎসর বাদে, তাঁকে 

কোন বিশেষ কাজে তলব পড়ে। ইতিমগ্যে সে সাধারণ জীবন যাপন 

করে, যাতে ভিতরে বাঁ বাহিবে কোন রকম কমিউনিস্ট বন্ধনের 

চিহ্ন থাকে না। এমনও ভাতে পারে ষে পার্টির মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া 

হয় যে সদস্যটিকে কোন নিয়ন বিক্দ্ধতার জন্থা বা অবাঞ্রিত বলে ছাড়িয়ে 

দেওয়। হয়েছে । কমিউনিস্দের পক্ষে গুগ্তচরগিরি করার জন্য এবং 

গোপনে কাজ করার জন্য সকল দেশেই বহুধিন গথ্যস্ত গোপনতার 

সহায়তা হিসাবে "ভাস! সদস্ত ও নিদ্রিত সদস্যর ব্যবহার 

কর! হয়েছে । কাজেই «ই রকম কঠিন আদেশ এবং রহস্তজনক 

প্রো--৪ কথাটির ব্যবহারে আমি অবাক হতে ভাবতে লাগলুম যে 
ব্যাপারট। কি ? 

লাঞ্চের পর আফিসে গিয়ে সারাদিন আর কাজে মন বসল না 

আমার নূতন আবিষ্কার মনের মধো তোলপাড় করতে লাগলো আর 

মনে হতে লাগলো, হারি শেষ পর্যস্ত কমিউনিস্ট পাটির একজন সদস্ত ! 

এবং বেশ বড় দরেরই সদস্য! আফিস বন্ধ হয়ে গেলেও আমি 

টেবিল সাফ. করার জন্য রয়ে গেলুম। ছটার পর টেলিফোঁন অপারেটার 

যখন চলে গেল, এবং নিরাপদে কথা বল! সম্ভব হ'ল তখন আমি 

এফ. বি. আইএর আমার নতুন জুটি ডন রিচার্ড সকে ভাকলুম। 
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আমি স্বীকার করলুম, “আমি থতখানি ছাড়া ছিলুম বলে ভেবে" 

ছিলুম, দেখ' যাচ্ছে, ততটা! নয়।” 

“নয় ?” 

“আমি একটি ছেলের সঙ্গে বহু সপ্তাহ ধরে পাঁশে পাশে কাজ কর- 

ছিলুম, তার কথ! জানতুম না। তার একটা ফাইল সুর করব। প্রো-_- 
৪এর নাম শুনেছ কখন ?” 

সে উত্তর ন! দিয়ে জিজ্ঞাস! করলে, “তুমি তার কি জান ?” 
“আমি এক নূতন উপদলে যোগ দিতে আহত হয়েছি |" 

“বেশ, বিশেষ উদ্দিগ্ন হওয়ার প্ররোজন নেই। ভার! কি কোন সময় 
দিয়েছে?” 

“এখনও নয়, তার আগে আগার সাবেক কাজগুলো গুছিয়ে নিতে 

হবে। তারা আমাকে জানাবে । কোথায় হবে তাও জানি না।” 

“চমত্কার ! তোমার বদ্ধুর সব খুঁটিনাটি আমাকে জানিও”। 

কয়েক সপ্তাহ চলে যাবার পর হারির কাছ থেকে এক টেলিফোন 

এল। 

সে প্রফুল্ল স্বরে বললে, আদর কাল একট! ছোট দিটিংএর আয়োজন 

করেছি । তুমি রিভির্যারে আর চার্লস স্রীটের মোড়ে আটটার সময় 

আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? আমি রাভী হলুম। “হ্যা দেখ, 

“বুক শপ” থেকে কিছু মাল আনতে পারবে ? ওদের বল! আছে। সেটা 

একটু আগে থেকে সংগ্রহ কোরো! । দোকান থেকে সরাসরি না আসাই 
বোধ হয় ভাল” আমি বুঝলুম যে নিরাপত্তার কড়া! ব্যবস্থার উপর 

জোর দেওয়! হচ্ছে। 

সেই দিন সন্ধ্যায়, আর্থার ট্রোব্রিজের ছদ্মনামে, প্রোগখ্রেসিভ বৃক শপ 
থেকে কিছু শিক্ষামূলক সাহিত্য সংগ্রহ করলুম। তারপর ভন রিচার্ডস.কে 
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খবর দিলুম যে মিটিংটা! রিভিয়্যার ও চার্লসের কাছাকাছি কোথাও হবে 

কিন্ত আমাকে রাস্তার নাম বা নম্বর দেওয়] হয়নি। 
তার পরের দিন সন্ধ্যায় আমি প্রিভিয়্যার ও চার্লসের মোড়ে অপেক্ষা 

করতে লাগলুম। হ্যারি গান্ডী হাঁকিয়ে এল। গাড়ীটা সে এক ধারে 
রেখে আমার সঙ্গে রিভিয়ার স্ত্রী ধরে চলল। মোড় থেকে কয়েক ফুট 
গিয়ে ছ নম্বর বাড়ীর একট! ফ্ল্যাটে ঢুকল। আমি পার্টির পুথি পত্রে 
বোঝাই ঝোলাটা নিয়ে কষ্টে ছুটী সরু কাঠের সি'ড়ি বেয়ে ওঠবার পর সে 
একট! দরজায় ধাকা দ্রিলে। দরজা! খুললে গোল-গাল মোটাসোটা 
কালো-চুলো৷ একটি মেয়ে বেশ একট! অভ্যর্থনার ভাব নিয়ে। আমার 
কাছে তাকে শুধু নমর্গ বলে পরিচিত করা হ'ল। আমর! ফ্্যাটটির 

ঝরঝরে বাইরের ঘরের মঞ্চ দিয়ে বসবার ঘরের দরজার দিকে চললুম। 
নরম আবার বললে, “ভেতরে আস্তুন।* 

আমি কিন্ত দরভার কাছে একেবারে জমে গিয়ে ঈাড়িরে পড়নুম। 
সোফার উপর একটু ছায়ায় ধাতে হঠাৎ নজরে না পড়ে, আমার দিকে 
তার প্রকাণ্ড গোলমুখে হাসি হাসি ভাবে চেয়ে আছেন আমার এক 

পুরাতন বন্ধু, ধাকে আমি কমিউনিস্ট পার্টি সেলে দেখতে পাব এ স্বপ্নের 

অতীত | 

লাট-গাওয়! পোষাকে প্রকাণ্ড লোকটি আমার দিকে বেশ নির্বিকার 

ভাঁবে চেয়ে রইলেন কিন্তু আমার ডান হাতে বইয়ের ঝোলাট! পাথরের 

মত ভারী হয়ে উঠল। নর্মী আস্তে হাত ধরে টানল, আমি কিন্ত 
সাড়া দিতে পারলুম ন। বিশ্বাস হয় না। আমার ঘাড়ের পেছনে 

একটা! অদ্ভুত অনুভূতি হ'ল, যেন রোমাঞ্চ হচ্ছে। 

এই ভদ্র লোকটি একজন সন্্ান্ত, হোমরা চোমর! ব্যবসায়ী । নিউ 

ইংলগডে এ ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি অর্থাৎ 
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কর্তৃত্বে ছ নম্বর। তাঁর নিজ ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ ব'লে সমস্ত অঞ্চলে 
কেন, দেশশুদ্ধ তার থ্যাতি। আমি তীকে ব্যবপায়-সংক্রান্ত ক্লাবের 
ভোজে কয়েকবার দেখেছি, সেখানে তিনি টেবিলের শীর্ষে । প্রকাণ্ড 

লোক, লোমশ, বেশ-ভূষায় যত্ব-হীন, ব্যবহ্ারে কিছু মেঠো! কিন্ত 

খুব হাপিধুসী, আর তাবালুতাবজ্জিত। তীর স্ত্রী গীর্জায় ও নাগরিক 
ব্যাপারে সক্রিয়! । সন্তানেরা কলেজে পড়ে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে 
উচ্চপদ তিনি অধিকার করে ছিলেন তাঁ*তে স১ট স্্রাটে তাকে সকলেই 
সন্মান করে। তিনি যে কাজ করতেন তাকে নিউ ইংল্যাণ্ডে ব্যবসায় 

ও শিল্পভ্রগতে বিশেষ মুল্যবান বলে ননে করা হ'তি। ব্যবসায়- 
সংক্রান্ত পত্রিকায় তিনি প্রায়ই নূতন নৃতন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। 
যদিও একটু ছিট. ছিল, যার জন্য তিনি আলুগানু ও ছেঁড়া! পোষাক 
পরতেন আর প্রগতিশীল আন্দোলনকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করতেন 

তবু বোষ্টনের রক্ষণশীল নাগরিকগণ তাকে পছন্দ করত তার আত্তরিকতা, 

প্রফুল্ল ব্যক্তিত্ব ও তার মূলতঃ শান্ত স্বতাবের জন্য । তিনি হেনরি 
ওয়ালেসের ও পি. সি. এর একজন তক্ত সমর্থক ছিলেন। প্রোগ্রেসিভ 

সিটিজেনস, অফ আযামেরিকার সদন্ত সংগ্রহ ও সংগঠন আন্দোলনে আমি 
তার সঙ্গে এক সঙ্গে কাজি করেছি। তার কোন কোন বন্ধু তার 

রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মাকে একটু অদ্ভুত মনে করত কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই 
বলত, “ওর উদ্দেশ ভাল-_-আর লোকটা বড়ই ভাল।” 

তাকেই কিন! দেখি কমিউনিস্টদের গোপন অধিবেশনে ! 

আমি ঘামতে শুরু করনুম। ঘরের কথাবার্তী থেমে গেল, নীরবে 

সব কটা চোখ আমার দিকে পড়ল। এই লোকটি যে কমিউ- 

নি্টদের অন্তরঙ্গ, এই আবিষ্কারে যে বিস্ময় ও আতঙ্ক আমার প্রথমে 

দেখ দিয়েছিল ত মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল তর। তয় যেআমি 
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কমিউনিস্ট পার্টির একটা দ্বব্ক্ষিত গোণনতাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি 

এবং কোন কারণে আমি যে এফ. বি. মাইর গোপন চর সে কথাটা 

হয়ত ধর! পড়ে খাবে। খাম আমার ন'থ। বয়ে গলা দিয়ে পিঠ 

তেজাতে লাগল। আমি প্রকাণ্ড লাট-খাওয়! শ্যুট পরা লোকটির 

দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ ফিরিয়ে অন্যদের দিকে চাইলুম। আর কাঠ 

হাসি হাসলুম। 

নর্ম। আমার কনুই ধরে নেড়ে বললে, 'আন্ুন। আমি আমার 

মুখের বিস্মিত ভাবটা কাটাঝ|র জন্য চিস্তাটাকে সাম্লাবার চেষ্টা 

করছিলুম। আমি বইক়ের ঝোলাট! দোরের মধ্যে ফেলে, রুমালট। 

হাতে নিলুম। মুখের ঘাম মুদ্ধে, হাক ছাড়লুম। 

আমি নর্মাকে আমার অশ্বস্তির ভাবটা ব্যাখ্যা ক'রে বললুম; 

“তোম!দের সিড়ি দিয়ে উঠলে চধ্বি ঝরে যায়, বাব্বা! তোমরা 
মুদীখানার ঞ্িনিষপত্র টেনে তোল কি করে?” এই কথায় আমার 
স্থলকার1 গৃহকত্রী ভদ্র হাসির লক্ষ্য হয়ে পড়ল, তাতে আব্ছাওয়াট। 

বেশ হান্ক! হয়ে গেল। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে নিশ্বাম ফেললুম। 

তবে আনার পরীক্ষা! তখনও শেষ হয় নি। অতিবাদনের পালা তখনও 

বাকী। আমি তখনও দরজায় দীড়িয়ে ন-যযৌ ন-তস্থো। “বিপদে 
পড়লে হাসো” মনে মনে বলনুম আর মুখে হাসি আনলুম। লোকটির 

সঙ্গে এত বৎসর ধরে দেখাশোনা করেও যে সে কমিউনিস্ট এট! 

জানতে পারি নি এ কথাটা যতই মনে হ'তে লাগল ততই বেন নিজের 

হান্তকর পরিস্থিতিট। উপলব্ধি করতে লাগনুম, আর ঠিক এ সময়েই 
আশার জোর করে টেনে আনা হাসিটি আসল হাসিতে পরিণত হল। 

আমি তার বাড়ানে। হাতে হাত দিয়ে বললুষ, “বাঃ, বাঃ, আপনাকে 
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এখানে দেখে বড়ই আনন? হ'ল, কমরেড । আমি অবাক হয়েছি, 

স্বীকাঁর করতে বাধ্য হচ্ছি।” 
নর্মা বললে, “আমার মনে হয় আপনাদের আগে থাকতেই জানা- 

শোন! ছিল এখন অন্ত লোকেদের সঙ্গে পরিচয্র করিয়ে দ্িই। টেডি, 

ম্যাকি, ফেথ, বৃব, প্গ, হেলেন. আর এই চাব |” ওর্দের মধ্যে 

একজনকে মাত্র আমি চিনতুম। কমরেড টেডি, একটি সুন্দরী, চতুরা, 

চাকুরীজীবী মেয়ে। সেপি.গি এর একজন বড় গোছের অকগিউনিস্ট 

সরস্তের কাধ্যকারী সহকারী ছিল। ওই পদাধিকারে সে পি সি. এর 

সর্যেচ্চ নহলের সমস্ত খবর কমিউনিন্ট পাটিতে পৌছে দিত । পি" পি- 

এর মতলব, নীতি ও মীমাংসাও কথ! সে সদস্যদের আগে জানতে 

পারত। সে প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক মংস্রব ও অর্থাগমের উপায় 

সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিল। এখন সে আনার দিকে বেশ অন্থকম্পার হাসি 

হেসে অভিবাদন করলে । 

ঘরে অন্য যার! উপস্থিত ছিল তাদের আখার পূর্বেকার কমিউনিস্ট 

ক্রণট সেলের কা:জর জন্য আবৃঙ্গা মনে গডছিল। পরিচখের পাল] যখন 

শেষ হ'ল তখন ঘরে] কোণে একট! চেয়ার বেছে শিয়ে বসে পড়নুম | 

ততক্ষণে সেদিনকার আলোচনার উদ্বোধন করার যার কথ! ছিল, 

মে ভাষণ শুরু করেছে, 'আমরা ছুঃখিত যে যখন আমর! “টেট ও 

রেভোলিউসান' বইখানির বিশদ পাঠ আরম করেছিলুম তখন আপনি 

উপস্থিত থাকতে পারেন নি।” দে একখানা বই আমাদের দিকে তুলে 

ধরে বললে, “লেনিনের এ বইখানা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, নয় কি?” 

আমার কণ্ঠ থেকে জবাব এলো, “সট্যা, নিশ্চয়, আমি আগেই পড়েছি। 

বেশ তাল করেই জানি ।” 

£ষট ও র্রি:ভালিউনন বইখানাতে দেশের শাসনতাস্ত্রিক ক্ষমতার 
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রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং সার্থক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় অবস্থ1- 

গুলির আলোচনা আছে। সেগুলি আমার মত বহু কমিউনিস্ট পাঠচক্রের 

পড়য়ার পক্ষেও কড়া ওধুধ ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু এখানে এই সংযত 

ভদ্র পরিবেশে, স্ুবেশধারী ও সতর্ক ব্যবহারে অত্যন্ত পেশাদার লোকের 

মধ্যে, বোস্টনের ব্যবসার জগতের একজন নেতার তাবহীন দৃষ্টির সামনে 

এই আলোচনা! যেন অবিশ্বীস্ত মনে হ'ল। 

আলোচনার পর প্রশ্নোত্তরের পালা । আমাদের গৃহকত্রী নর্ম! নিজে 

এই উপদলে নবাগত। সে এই প্রথম তার থরে মেলের অধিবেশন 

আহ্বান করেছে। সে একটু বিব্রত হল যখন অন্থধাবন করলে যে 

বিপ্লবের পর গণতন্ত্র উঠে যাবে। কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়! হ'ল, পুঁজিবাদী 

গণতন্ত্র বুর্জোর রাষ্টেরই আর এক রূপ, কাজেই তাকে নষ্ট করতে হবে। 

কিন্তু পড়ুয়াদের পাঠের আসল উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে যদি কিছু সন্দেহ 

থাকত ত তা” যে প্রথম আলোচন। স্থুরু করেছিল তার সংক্ষিপ্ত 

পুনরাবৃত্বিতে দুঢ় হল। “বুর্জোয়। রাষ্ট্রের পরিবর্তে সর্বহারা শ্রেণীর 

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা! সহিংদ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ছাড়া সম্ভব নয়। সর্বহারা 

শ্রেণীর রাষ্টের তিরোভাব তখনই হবে যখন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে 

তার আর প্রয়োজন থাকবে না । তখন সে আপনিই শুকিয়ে যাবে।” 

মিটিং শেষ হতেই সেদিনকার ঘটনার ধাক্কায় কাবু হয়ে তাড়াতাডি 

বাড়ী ফিরলুম। অত্যন্ত হতাশ চিত্তে বাড়ী ফিরতে ফিরতে মন থেকে 

একথা কিছুতেই দুর করতে পারলুম না! যে এই বিস্ময়ের জগতে আমার 
ধর! পড়ার সম্ভাবন! খুব প্রবল। পার্টি'র প্রত্যেক সদস্য ৭ যে অভিজাত 

উপদলে আহি আজ আহুত হয়েছি তার প্রত্যেক সদন্ত নিশ্চয়ই সর্বদা 

শাটি'র নিরাপত্ত। রক্ষকবের সজাগ পরীক্ষ! এবং নিরন্তর সন্দেহের পাত্র। 
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সামান্ত মাত্র ত্রুটি, সামান্ত পদশ্থলন থেকে ভয়াবহ পরিণতি আসতে 
পারে। 

আমার আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে দ্খছি। মাঝ্সবাঁদ 
সম্পর্কে আমার জ্ঞানট1 ঝালিয়ে নিতে হবে, মাঁক্সবাদী বিএবীর চিন্তন- 
পদ্ধতি অভ্যাস করতে হবে। প্রত্যেক মিটিংএ খাওয়ার আগে, কোন 
বন্ধু বা অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আগে, কোন টেলিফোনে 

জবাব দেওয়ার অ!গে আমাকে সাবধান্তার সঙ্গে নিজের মনোবৃত্তিকে 

যথোপবুক্ত অবস্থায় নিরে আমতে হবে। 

প্রদিন ভোরে ডন ররিচার্ডগকে ডাকল্ম। €স জিজ্ঞাসা করলে, 

“ক রকম হ'ল?” 

উত্তর দিলাম, “চমৎকার ! খুব ভাল লাগল। আমাদের ছোট 

অধিবেশনটি সার্থক হয়েছিল । গরম, বেশ গরুম | আমাদের আলো- 

চনার মধ্যে ডন কোন প্রত্যক্ষ মন্তব্য করলে না তবে বোঝা গেল যে 

সে উৎসাহিত হয়েছে । "তুমি এগোচ্ছ ১ এর মধ্য থেকে কিছু বেরুতেও 

পারে,৮ এর বেশী আর কিছু বললে না। যে স্বভাবতই হুল্পভাঁষী, 

কাজেই তার উৎসাহের প্রকাশট। থুব মৃদ্ধ। 
প্রো উপদলের মীটিং চলতেই লাগল। পরবন্থী দেড় বৎসর ধরে 

আমার কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ প্রে1--৪এর চতুর বড়ঘন্ত্রকে কেন্দ্র 

ক'রে চললে লাগল। বোস্টনে ও কেম্িজে ভিন্ন ভিম্ন গৃহে ও ফ্ল্যাটে 

মাসে দ্ববার করে যে সব অধিবেশন হ,তে লাগল তাতে যে সব লোককে 

আমি নিত্য আবিষ্কার করতে লাগলুম তাতে বিম্ময়ের পর বিশ্মবের 

ধাকায় বিচলিত হতে হ*ল। আমি জানলুম, প্রো-উপদল কিতাবে 

গঠিত হয় এই সব স্তুসম্বদ্ধ উপদলে কয়জন সদন্ত থাকে, পার্টির বাকী 

সদস্যদের সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক এবং কোথায় আর কি তাবে এদের 
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প্রতিপত্তি নিয়োজিত হবে কার্ল মাঝ" লেনিন এবং বিশেষ করে জোসেফ 
ঈ্যালিনের পক্ষে। 

প্রথম প্রথম যে সকল অল্পবয়সী লোকের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল 
তার! সেক্রেটারী বা কেরাণীদের একটু উপরের তলার ভন্ত্র উপভীবী 
শ্রেণীর লোক, আলাপে লোক। ব্যবহার বেশ প্রীতিজনক। আমার ধারণ! 
ছিল, তারা হয়ত কুপরামর্শে পডে এদের মধো এসেছে । হ্যারি এবং 
আমার বিশিষ্ট ব্যবসাঁরী বন্ধু অবশ্য এর বাতিক্রম | 

ওই উপদলের হেলেন নামে একটি স্ুপ্রী এবং বিলাসিনী মেয়ে ছিল 
আমাদের বার্তাবহ | সখুব নীরবে থাকত আর দাদী পৌঁধাক এমন 
ভাবে পরত যেন কোন পোষাকের দোকানের মডেল। আমাদের উপ- 

দলে যে তার কিকাজ তা সে কখন থুনাক্ষরেও প্রকাশ করত না। 

কোনও সঙ্গতি না থাকলেও সে যে রকম ঘন ঘন নিউ ইপর্কে ও ইউরোপে 

যেত তাতে আমরা ঠিকই ধরে নিঃ্রছিলাম যে সে শুধু বার্তীবহ নয়, 

আন্তর্জাতিক বার্তাবহ। পরে আমি জানতে পেরেছিলুম. আমেরিকায় 

ও রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কি ভাবে সংশ্রব রক্ষা করা হয় কিন্তু 

মোটামুটি ভাবে সমস্ত খুঁটিনাটি কখনও জানতে পারিনি। আমেরিকার 
সোভিয়েখ গুপ্তচরদের সবশুদ্ধ চারটি বড় দল কাজ করত, কিন্তু প্রত্যেকে 

স্বতন্তরভাবে। আমেরিকায় প্রো উপদলের ছু হাজার সাস্ত এরই একটি 
গুপ্তচর দলের সংবাদের বড় উৎস ছিল, আর আমাদের প্রো_ ৪ দলের 

ভারপ্রাপ্ত ছিল সুন্দরী মিতবাক হেলেন । 

এসব কথ সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাসের এই মীটিংগুলি 
থেকে অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে জানতে পারি। অধিবেশনের পর 

অধিবেশনে একজনের পাশে বসেও তার পার্টির নাম ছাড়া আর কিছুই 
জানতে পারা যায়নি,__-এমনও হয়েছে। 
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০ প্রে-উপদলের এইসব সদস্তদের বাড়ীতে আগাদের হীটিং হত এবং 
প্রথম প্রথম আমার মনে হত এরা হয়ত সত্যকার কমিউনিস্ট নয়, 

কার্ল মাঝ্স” ও বিপ্লবী আন্দোলনের ই'তহাস পড়বার আগ্রহ দেখে এদের 

ভুলিয়ে এই চক্রে এনে ফেল! হয়েছে। 
কিন্ত অধিবেশনও পর *র চলতে লাগল, এরাও রয়ে গেল, কাজেই 

আমার অনুমান ভুল বলেই হনে হ'ল। আমরা আমাদের মীটিংএ 

কমিউনিস্ট পার্টির শুল্ক জোগাতুম | তাচাড়া পাটির ফণ্ডে প্রো দলের 

জন্য বিশেষ চাদ দিতুম। আমর! কণিউনিও১ পাটির ক্রিয়াকলাপ, তার 

নির্দেশ, গাটিএ বিশেষ সদস্যদের নির়ে কথানাত্ভী কইতৃম এবং গ্রকাঁশ্তেই 

পার্টির কর্ণন্থটার আলে।চনা চালাতন | আবাদের শীটিংএর কাধাক্রম 

অন্ত সব পাটি” সেলের মামুলী ধার! ধরেই চলত--প্রথমে সেলের 
কাধ্যস্থচীর আলোচনা, তারপর বই বিক্রয় ও টাদা তোলা, পরে 

মান্সীয় বিশিষ্ট বইগুলির শিক্ষামূলক আলোচনা । 

১৯৪৭ সালের হেমন্ত কাল থেকে ১৯৪৮ সালের বসন্ত কালের মধ্যে, 
যেসেলে আমি ছিনুম তার সদস্য সংখ্য। বাড়তে লাগন আর নতুন 
নতুন মুখ দেখা যেতে লাগল। 

তার মধ্যে একজন হল মলডেনের রবার কোম্পানীর তীক্ষী 

মিষ্টভাষী অফিসার ও স্ত/মুয়েল আযাভাম্স, স্কুলের শিক্ষক, হ্যারি উইনার। 
উইনারকে যদিও আমি কয়েকটি সভাসমিতিতে দেখেছি এবং একবার 
এক সঙ্গে বক্তৃতাঁও দিরেডি, তবু সে আমাদের মীটিংএ আসতে 

শুরু করার আগে তাকে আমি ভাল করে জানতুম না। পার্টির সদস্য 
হিসাবে সে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকারী ড্যানিয়েল বুন সারার কিন্বা জ্যাক 
্যাসেলের একেবারে উন্টো। তার স্বভাবটা ছিল আন্তরিকতা ও 

আনন্দে পূর্ণ। মাহুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাটির বাইরেই হোক আর ভেতরেই 
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হোকৃ--সে উপভোগ করত এবং সব দলেই শ্বচ্ছন্দে বিচরণ করত। 
মন্ডেন সহর বখন কয়েক বৎসর আগে তাদের শতবাধিকী উদযাপন 

করেছিল হারি উইনার তখন সহরের অন্যতম জনপ্রিয় লোক হিসাবে 

সেই উৎসবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল। 
আমাদের প্রো! উপদলে টাক1 তোলার ব্যাপারটা থম প্রথম 

আমাকে বিম্মিত করেছে । গোড়ার দ্িকে' কোন কোন অধিবেশনে 

দেখতুম যে ১৫ থেকে ২৫ ডলার অতি সহজেই কোষাধ্যক্ষের হাতে 
চলে যেত। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে প্রো--৪এর যথেষ্ট 
সঙ্গতি আছে। সদন্তদের কাছে প্রায়ই প্রো-উদ্দলকে বাচিয়ে রাখা 
এবং অন্যান্য অসংখ্য আন্দোলনের জন্য ও বিশেষ বিশেষ কারণে টাকার 

আবেদন করা হ'ত। একবার দেখলুম যে আমাদের আশিজন সাদস্ত 

সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী ডলার নগদ তলে দিলো । আমাদের 

একজন পুরাতন ও উৎসাহী পনী সদস্য. একজন বড় জহুরীর স্ত্রী মিসেস 

সার! গর্ভন চার্লস নদীর তীরবতী হোটেলের যে অপূর্ব, ফ্ল্যাটে বাস 
করত, সেখানেই পাটির বিশিষ্ট নেতা পল রোবগন এবং এলিজাবেথ 

গর্লে ফ্রিনের মত লোকেদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করতেন। 

সেখানে টাকা তোলা--অবশ্ত শুরুচি-সম্মত ভাবেই-_কাধ্যক্রমের 

একটা বড় ধারা থাকত। 

এর! সকলেই বোস্টন অঞ্চলের শ্ুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক । 

এদের মধ্যে কারুকে কারুকে দেশবাসীর! বামপন্থী বলে সন্দেহ করত 

কিন্তু কাউকেই প্রকান্তে কমিউনিস্ট পাটির সদস্য বলে জানত না। 

তাদের মধ্যে অনেকেই নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা কৌশলী 
ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ 

ধনী। 
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আমি যখন প্রো--উপদলে প্রথম যোগ দিই, ১৯৪৭ সালের হেস্তে, 
তখন গোটা-পনেবো! সেল ছিল। প্রত্যেক সেলে তিন থেকে পনেরো 
জন সদস্য থাকত। আমাদেরটা বডদের মধ্যে। পুবাতন সদস্যর! 
চলে গেলে ব! নৃতন সদস্য এলে, অথবা তাদের কাজ বা পাটির দত্ত 

নির্দেশ বদলে গেলে সেলগুলি পুনর্গঠিত করা হ'ত। 

মানুষের মন জয় করার জন্য প্রে।'-উপদলের কয়েকটি চেষ্ট! বেশ 

নাটকীয় । ১৯৪৮ সালের পগ্রঘিডেণ্ট নির্বাচনের সমর হেনরী ওয়ালেসকে 

বোস্টনে একট1 বড় রাজনৈতিক সম্মেলনের জন্য নিয়ে আসা! হ'ল। 
তার ভাষণের খানিকটা রেডিও মাবফৎ প্রচার ক'। হ'ল। তার এই 

তাঁষধণের একখান। কপি বেকন হিলের প্রোগ্রেসিভ পাটির আফিসে 

আগের দিন এল এবং শেষে আমাদের প্রো -_উপদলের সেই ব্যবসায়ী 

বন্ধুর হাতে পৌছল | ভাবণটিকে তান মনে হ'ল অত্যন্ত ঘোলাটে, 
অসঙ্গত এবং একেবারেই অপর্যাপ্ত । তিনি আমার 'মাফিসে দেখা করে 
ভাষণটিকে তাড়াতাড়ি পড়তে বললেন । আমি তার সঙ্গে বসে দুখণ্টা 

ধরে ওয়ালেসের ভাষার পরিবর্তন করনুম। আমার বদ রাতেই ব্তৃতাটি 
নিজের মত করে লিখে ফেললেন এবং পরের দ্রিন ছুপরের মধ্যে সেটি 

মিমিওগ্রাফ কর! হ'য়ে গেল। ওযালেস রেডিওতে এই সংস্করণটি 

পড়েছিলেন কিন! জানি না তবে প্রো--উপদলের কমরেড রা আমাদের 

ভাষ্ুটি পড়ে খুব খুসী হয়েছিলেন তা৷ জানি। 
প্রো-_প্র তষ্ঠানটি আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট নিরাপদ মনে হ'লেও দেখা 

গেল একেবারে ছুূর্ভেছ্ভ নয় । ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে আমাদের একটা 

আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। নর্মার ওখানে এক মিটিংএ একজন €সনিকের 

মত ছোঁকর। এল, তার নাম পিট, সে জেলার সদর দপ্তরের সঙ্গে আমান্দর 

যোগাযোগ রক্ষা কারী বার্তাবহ। সে নেতাদের কাছ থেকে এক গুরুত্ব- 
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পুর্ণ বার্তা নির়ে এলো। পিটের চেঙ্ারা ঠিক বার্তাবহ হবারই উপযুক্ত, 
তার কদম-্ঠাট চুলে তাকে প্রামিয়ান বলে ঘনে হত, এবং এই ধারণা 
সমর্থন লাভ করত তার “কাণরবন্ধওলা ট্রেঞ্চ কোটে। তার অবস্থান 

সর্বদাই খুব অক্সস্থারী হাত। সে পেলের কাক্ুকে কখনও নাম ধরে 
ডাকত ন! এমন কি প্রথম নাম ধরেও ময়। তার বক্তব্যগুলি আমর। 

পাটির নির্দেশ বলেই মেনে নিতুম॥ এই বিশেষ রাত্রে সেআমাদের 

কাছে নিরাপত্তা সন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলে এবং নিরাপত্তার জন্যই 

কী কী সতর্কত। নিতে হবে তাঁর একটি ফদ্দ দিলে। 

সে বললে ঘে মূল কথ! হ'ল প্রো__উপদলের সমষ্টি হিসাবে নিরাপত্থা, 
তার জন্য ব্যক্তিগত তাবে সদস্তদের বলি দিতেও আপত্তি নেই। সে 

পুনরাণ আমাদের জানাল “ঘ কোন সদস্ত কখনও জেল! আফিমে যেন 

নাবার। দে আমাদের গ্রাদেশক আফিমে টেলিফোন করতেও নিষেধ 

কললে। বললে, আনাদেব যবি কোন খবর থাকে ত সেলের সভাপতির 

মাং দিতে । আমি পরে জেনেছিলাম যে সভাপতি আবার সেগুলি 

প্রে/-কাউন্সিনের মর্ঈীশপক্তমান অধ্যক্ষ জ্যানের গারফৎ সেগুলি পাঠাতেন। 

সেল মাঁটিংএব বাইরে আমদের পরম্পারন সম্পর্কেও অত্যন্ত 

সতর্কতা 'অবলম্বন করতে হবে। ইঙ্গিত করলে যে আমাদের পরস্পরের 

বাড়ীতে লোকচক্ষুর অন্থর।লে দেখ! সাক্ষাৎ না করাই তাল। প্রয়োজন 

হলে আনহা সাধারণ-গশ্য স্থান যেমন রেস্তরায় দেখা করতে পারি। 

পিট আমাদের কোন নথী রাখ! ব| নামের ফর্দ রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক করে 

দিলে। সে আমাদের আদেশ জানালে ষে আমাদের সেলের মীটিংগলি 

ছড়িয়ে দিতে, একজন সদস্যর বাড়ী থেকে আর একজন সদস্যর বাড়ীতে, 

আর সপ্তাহের একই বারে পরপর ছুটি মীটিং কর! থেকে বিশেষভাবে 

বিরত থাকতে বললে । নিরাপত্তার প্রথম স্থপ্র হ'ল পরিবর্তনশীল ছকৃ। 
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অতএব আমরা বুধবার রায়ে একগ্নের বাঁডাতে খিপিত হতুম, আবার 
তারপর আর একজনের বাঁড়ীতে শুক্রবণি রাছুল শিনিত হতুম। এমন কি 
বাধ! ডক বদলানার ভন্ত 'আমর। অদিনেশনের মমঘও গরিসর্ভন করতুম | 

প্টের নিরাপত্ত। সক্তৃতার অল্পদিনের নঝ্যেই পা15কে হঠাৎ আত্মরক্ষার 
জন্য গা-ঢাক! দিতে হল «ই আভাঙ্কর কারণ ভন ভূ'শপৃর্ণব সহকারী 

আযাটণি জেনারেল ও. জন রোগে! সতর্কবাণী। তিনি বললেন যে তার 

ভুতপুর্বব উপরধযা”1 ম্য।টণী €নাপরেল টম্ ক্লার্ক বিপ্রবাত্মক কার্য্যাবলী 
সম্বন্ধে তদত্ত করার জন্য নিউ ইএকে গ্রাণ্ড জুরী মাহ্বান করেছেন এবং এই 
ম্বযোগে কমিউনিস্ট গট র বিএগ্ষে বৃতন করে আঁড়ন। ও হবে। রোগ 

জানালেন যে ১৯,০'সালের কুখ্যাত গাঁাব আক্রমণের আবার পুনরাবৃত্তি 

হবে এবং সরকারী এই "ডাইনী পেদা" আন্দেলনে মধ্য রানে পাটির 

নেতাদের গ্রেপ্তার কর] ও নথী” রখন কণা হবে। ভাগাড় কমিউনিস্ট- 

দেও বিপক্ষে এমন একটি বাগমাজসেণ নোকদ্দলা খাডা কর] হবে খাতে 

হিটণারের “ রাইখই্টাগে আগুন লংগাণে!র কথা স্মরণ করিয়ে দেবে | 
উপরের নেহারা তাড়াতাড়ি গা-ড!কা 'দলেো। জেলার মাথা যারা 

পুথিগত্র শিখে নহরের বাহিবে চনে গেণ লিউল বিল্ডিং এর দণ্ডরের কাছে 

যাওগা ছেড়ে ধিল। খবর পাও গিতহিল খে মরকারী আক্রমণ আসবে 

১৫ই নতেম্বার, কাডেই ওই বিনের কণেকদিন পর পর্যস্ত পার্টি তার 
সতর্কতা পরিত্যাগ কখলে না তারপর বেন ঈষৎ ম্বপ্রতিভ তাবে 

গোপনতার আচ্চাদন থেকে বেরিয়ে আগতে লাগণ | তাঙনাট। যে কেন 

এল ন। তার কোন কৈফিমৎ পাওয়। গেল না। পাটি অবশ্য নিজেদের ' 

নিরাপত্ত। ব্যবস্থার প্রশংঘ। করে বললে ষে নপ্নক!রা মতলব ওরাই ব্যর্থ 

করে দিয়েছে। আমি কিন্ত কখনই ভাবিশি যে ওরকম একট! তাড়নার 

ব্যবস্থা কোনদিন হয়েছিল । 
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কিন্ত “পামার আক্রনণ" আতকক্কর ফলে পার্টির মধ্যে নতুন উদ্বেগ 

দেখ। দ্রিলে। আনর! টেলিফোন বর্জন করলুম। সেল মীটিংএর 

নোটিশ আসত সামাজিক নিমন্ত্রণের ছন্সবেশে, ষথ।. “প্রির এইচ, বুধবার 

রাত্রে আমর ওখানে কয়েকজন আসবেন। তুমি উপস্থিত হবে, আশাকরি । 

এন্”-_ব্যস, এই পর্ম্ন্তই। কোন ঠিকানাও থাকত না অথবা পুরো 

নামও ব্যবহার করা হত না। 

নিয়মনেঃগ্ব হওয়া সত্তেও, আনাকে কখনও কখনও জেলার সদর 

দপ্তরের মধ্য দিয়ে কাঁজ করতে ভ'ত, কেন না আমার বিশেষ তার ছিল 

জেলা! শিক্ষা! কমিশনের জন্য পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র তৈরী করা । কাজেই 

আনার জন্য নিয়মের ব্যতিক্রমের হুকুম হ'ল কিন্তু সেগুলি খুব গোপনে 

সম্পন্ন করা হত। যদ্দি মাল নেওখার দরকার হ”ত, তাহলে দেখা করার 

জারগ! ঠিক করা হিল একট সোডা ফাউট্টেনে। আমি একখান। 

“বোন গ্লোব” নিখে সেখানে ঢুকে পাটির দুতের কাছেই একটা টুল 

নিযে বসতুম, তার দঙ্দেও একখান। গ্লোব থাকত। আমার কাগজখান। 

তার কাগজের পাশে রাখতুম, তারপর কিছুক্ষণ পরে সে আমার কাগজ- 

খান! নিনে চলে খেত। আমার কফি খাওয়। শেষ হলে, আমি বাকী 

কাগজখান। তুলে নিতুন। তার ত'ঁ'জের মধ্যে পাওয়া যেত পার্টির 

পুস্তিক। বা হ্যাণ্ড বিলের খগড়া আর সেগুলি ছাপাবার উপদেশ। 

যখন ছ্াপান মালের বস্তা পার্টির দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার দরকার হত, 
তখনও সংস্রবের প্রর়োজন ছিল না। আমি পুলিন্দাটি নিয়ে বয়ল্ষ্টন 

ট্রাটের সুড়ঙ্গের মধ্যে চলে যেতুম আর সেগুলি পার্সেল রাখার লকারের 

মধ্যে বন্ধ করে বেখে আসতুম। তারপর তার চাবিটাকে একট! খামের 

মধ্যে পুরে দপ্তরের ঠিকান। লিখে ডাকে ফেলে দিহ্ুম। সেখানকার 
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লোকেরা চাবিট। নিয়ে সুড়জ পথে গিয়ে মাল উদ্ধার করে আনত, খোলা 

রাস্তায় না উঠেই। 
পামার আক্রমণ পুনরাবৃত্তির আতঙ্ক ত ছিলই, তারপর পাটির সন্দেহ 

হতে আরম্ভ হল যে কমিন্ফর্মের মতে যতখানি সত্বর অর্থ নৈতিক মন্দা 

আসবার কথা৷ ততখানি শীপ্ব আসবে কি না। আর একট! যুদ্ধের 

আশঙ্কা তখন আকাশে-বাতাসে উড়ছে, আমন্ন নির্বাচন নিয়েও চারদিকে 

বেশ একট! সরগরম স্ুষ্টি হরেছে। এ অবস্থায় গাঁটিযে কোনও অবস্থার 

জন্যই শিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুণছিল। 

একট] বিখ্ষে ঘটন। হল. কংগ্রেসের বিব্চেনাগীন খুণ্ট -শিল্সন বিল 

পাশ হওয়ার আশঙ্কা । এ আইন পাশ হলে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী 

হয়ে থেত। এর জন্য বার্ভাবহ প্টি নিরাপত্তার জন্য খুব কঠোর সব 

হুকুম নিরে আবার আমাদের সেলে এল। গিট বুঝি দিলে যে 

আমাদের প্রতিষ্ঠানে পাঁচ জনের বেশী সভ্য কোন উপদলে থাকবে না। 

প্রত্যেক সেলের চারদিকে নিরাপত্তার গাক| পাচিল ভুলে দেওছা হবে। 

কোন সেলে অন্য সেলের কোন সদস্তের নাম করা হবে না। অন্য 

সেলের সদগ্তদের কাছে কখনও ব্যক্তিগত বাঁ আফিসের টেণিফোনে 

কথ। কওয়া হবে ন।। রাস্তার সাধারণ টেলিফে|ন গুটি থেকে ধরা 

চলবে তবে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হ'ল যে লাইনের অন্ত দিকে 

হয়ত আমাদের কথ| অবাঞ্চিত লোকে শ্ুনবে। মীটিংএর লিখিত নোটিস 

দেওয়। বন্ধ করা হ'ল। পরবভী নীটিং-এর স্থান ও কাল শীটিং-এর 

মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হত। 

এইভাবে পাটি ভেঙ্গে দেওয়াতে প্রো উপদলের কাজে বিদ্ হ'ল, 

আমার খবর সংগ্রহ করা দ্ুরহ হ'ল। আমাদের ছোট সেলে পাঁচ 

জনের বেশী সদস্ত রইল না। পাটির নিয়মিত সত্যরাও এই ধরণের 
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একটা সংগঠনের ব্যবস্থা করেছিল তবে তাদের বেলা এ ব্যবস্থা অনেক 

পরে কার্যকরী হয়েছিল। আমদের সেলগুলি বোস্টন অঞ্চলের সবদিক 

ছড়িয়ে ছিল। তাদের পরস্পরের সঙ্গে সংঅব মাত্র নব গঠিত এক 
ংঘের মধ্য দিয়ে রইল। প্রত্যেক সেলের সভাপতি এক নিয়তর 

প্রো-কাউন্সিলের সদস্য ছিল। এক একটি নিয়নতর কাউন্সিলে পাঁচটির 

বেশী সেল সংহিই চিল শা। অশগ্র এপ্রা-উপ্দলের যে কাধ্যকরী 

কাঁউন্ডিল তাতে গুততাক নিয় বাউন্সিণ মাঁজি একজন ডেলিগেট 

পাঠাত। এই কাউন্সিল ক্ষেল] আফিসের সঙ্গে ও নিউ ইয়র্কের 

জাতীগ দপ্তরের সঙ্গে সোগাধোগ রক্ষা বর! 

মুণ্ট-নিল্সান প্রস্তাবগুলি ঠা এদুদ্বেশ্ত প্রণোরিত ছোক্ না কেন, 

পাটির এপো কংগ্রেসেস ব্ফ থেকে কমিউনিস্। নিকোহী কাফ্যকলাপ 
থেমন ভানে উপ্হসিত হত এনাও তাই হ'ল। বুন সার্মার বললে 

“ভালই । আমরা যতটা শঞ্চিশালী নই, «তে তার চেয়ে বেশী 
দেখায় 1” আমাদের মধ্যে যে করেকভন পাটির ভেতরে থেকে কমিউ- 

নিজমের বিরদ্ধে লিল, সমগ্র জাতির মপ্যে এই হতন হিষ্টিরিয়ার 

সম্প্রসালণের ফলে তাদের উপর এক মারাত্মক আঘাত এলো। 

যদিও নিরাপার নিয়মগুলি কঠোর করে আনা জচ্ছিল. তবু এত দিন 

অপেক্ষাকৃত ক্রাপীনভংবে চলেফি'র বেডান খাচ্ছিল এবং কোথার কি 

হচ্চে ভানা থাচ্ছিল। কিন্ত নিগ্রণ সংক্রান্ত নতুন আইনের ফলে 

গাঁটি থেভাবে ছঞ্ভর্গ হয়ে পঙল তাতে আশার সংবাদ সংগ্রহের 

কাজে বড়ই বিদ্ল উপস্থিত হ'ন। আৌভাগ্যক্রমে আমি এর আগেই 

ব্যুরোর জন্য প্রো_উপদল ও তার সদস্যদের সম্বন্ধে পরার সম্পূণ চিত্র 
দিতে পেরেছিলুম। আগে যদি ন পারতুম ত ছু্রভঙ্গের পরে তা করা 

অসম্ভব হ'ত। আমাদের বড় গেলে অনেক ছুদাস্ত কমিউনিষ্টদের খুব 
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কাছে থাকতুম, কিন্ত উপদলটি ভেঙ্গে যাবার পর তার! যে কি করছে, 
তার সম্ধানই পেতুম না। এই সকল কারণেই এফ. বি আই, মায় 
তার ডিরেক্টার জে এডগার হুভার পর্য্যন্ত প্রকান্তে কমিউনিস্ট পাটিকে 

বেআইনী করার বিরোধিতা কৰ্ছিলেন। অনেকেই ভাবত "ঘ, এতে তারা 
নিজেদের সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে দেঁ-বে, ধর! ছ্রোয়াগ বাইরে চলে গিয়ে 

আরও বিপজ্জনক হ'য়ে উঠবে । এই ধরণের বিরোধিতায় হ॥়ত কয়েকজন 

গলাবাজীকর৷ রাজনীতিকদের রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্জা পফল হতে পারে 

কিন্ত পাটির কোন ক্ষতি হবে না। 

এসব নিরাপভামূলক কৌশলাদি অবলম্বনের সময়েই কিন্তু পার্টি 
একটা গুরুতর ঘা! খেলে । ১৯৪৮ সালের ২০শে জুলাই নিউ ইয়র্কের 

ফেড়ারেল গ্রাণ্ড জুরী কমিউনিস্ট পাটির বারে! জন সর্কেণচ্চ নেতা মায়, 

চেয়ারম্যান উইলিয়াম জেড. ফণ্ঠারের বিরদ্ধে ষড়স্ত্রের অভিযোগ 

উপস্থাপিত করলে! । 

প্রথমট। নিয়তর সদস্যদের মধ্যে বিক্ষোত ও আতঙ্কের বস্তা বয়ে 

গেল কিন্তু অচিরেই পাটি” এই আঘাতের প্রত্যুত্তরে নিজেদের আতঙ্ক 

বর্জন ক'রে আত্মবিশ্বাসের গুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। যেস্মিথ 

আইনের বলে বারো জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাকে জনসম্মেলনে 

নিন্দা করা হ'ল। পাটির শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণ পুস্তিকা, হ্থাগুবিল, খবর 

কাগজ ও পত্রিকার মাধ্যমে আমেরিকার লোককে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 

নির্দোধষিতা সম্বন্ধে বোঝাতে লাগল। তাদের ভঙ্গীতে দস্ভের ভাব ছিল। 

তারা আইন-আদালত বিচার বিভাগ সকলকে অগ্রাহ করে চলল। এ 
বারো জনের পক্ষে মোকদ্দম! চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের আন্দোলন 

তারা নিপুণতার সঙ্ষে সংগঠিত করে ফেললে! । পাটির সমস্ত উদ্যম 
বিচারের দিকে নিয়োজিত হ'ল। 
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ইতোমধ্যে পার্টিকে যদি সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করতে হয়, তার 
জন্য একট৷ জরুরী কার্য্যস্থচী তৈরী করা হ'ল। বোস্টনের প্রো-উপদলে 

ও পার্টির নিয়মিত সেলগুলিতে ছুদিন এর মহড়৷ দেওয়া হ'ল। 

কর্মন্থছচী এমনভাবে তৈরী হয়েছিল যাতে যে কোনও মুহুর্তে সমস্ত 

সদস্য পূর্ব নিদ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হতে পারে। তাছাড়া “পামার 
আক্রমণের সময় পার্টি” হঠাৎ বানচাল হয়ে গিয়েছিল কেনন৷ বদলী 

নেতা, বা গোপন দপ্তরের এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ 
রাখার কোন ব্যবস্থা তখন ছিল না। এবার সে রকম ত্রুটি ন থাকে, 

সে বন্দোবস্তও কর! হচ্ছিল। 

এই মহড়। ছুটি ১৯৪৮সালের জুলাই ও আগষ্টে হয়েছিল। এতে 
পাটির সর্বালীণ শাসনব্যবস্থার দক্ষতাই প্রমাণিত হ'ল। যেমন সদর 

আফিস থেকে প্রো- কাউন্সিলের সভাপতিকে সতর্কতাঁবাণী পাঠান 

হ'ল তিনি আবার উপদলের অন্য সদস্যদের জানিয়ে দিলেন। বিজ্ঞপ্ডিটি 

নির্দোষ বার্তার ছদ্মবেশে দত মারফৎ বা টেলিফোনে দেওয়া! হ'ল। 

যেমন, ' মার্থ| মাসীর অন্ুখ, তুমি আসতে পারবে কি?” প্রো-কাউন্সিলের 
প্রত্যেক সদপ্য আবার তার নিয় কাউন্সিলে খবরটি পাঠাল, আবার 

নিয় কাউন্সিলের পাঁচজন সদস্য তাদের সেলে খবর পাঠিয়ে দিলে। 
এই নৃতন ব্যবস্থায় প্রত্যেক স্তরের নেতা তার অত্রীনস্থ পাঁচজনের 

জন্য দায়ী রইল, কাজেই বার্তাটি অতি সত্বর প্রত্যেক সদস্যর কাছে 
পৌছল। সেই সময় থেকে প্রত্যেক সেলে একটা! প্রস্তুতির প্রণালী, 
পুর্বনিদ্দিষ্ট মিলন কেন্ত্র, সকলের জানা! সাকঞ্ষেতিক বাণী ও যোগাযোগের 
নিশ্ছিদ্র উপার প্রতিষিত হ'ল। এই থেকেই গোপন সংগঠনের স্বত্রপাত 

হ'ল য৷ ক্রমশ:ই উন্নততর ও মস্থণতর হয়ে চলেছে। 

অভিযোগের কিছুদিন পরেই ডন রিচার্ডসের কাছে আফিসে টেলি- . 

১৯৪ 



ফোন পেলুম। “একটু বেরিয়ে আসতে পার কি?” সে জিজ্ঞাসা 
করলে । 

'নিশ্চয় !' আমি টুপি নিয়ে এডি আলফানোকে ব্যাঙ্কে যাচ্ছি 
বলে বেরিয়ে পড়লুম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, একখানা চেক 

ভাঙ্গিয়ে আনতে পারিকি না, তাহলে তাকে আর যেতে হয় না। 

আমি রাজী হয়ে তার চেক লেখার জন্ত অপেক্ষা করলুম। তারপর 
আফিস থেকে বেরিয়ে পনর মিনিটের মধোই ডনের ছু-দরজার গাড়ীতে 

পৌছে গেলুম। গাড়ীটি বাইরে থেকে দেখতে তাজা, মনেও হয় না এর 
ইঞ্জিনটার গতিশক্তি এত বেশী, ভেতরে এত সাজ-সরঞ্জাম ! গাড়ীট। 

হাচ মেমোরিয়াল শেলের নিকট চার্লস নদীর তীরবর্তী খোল জায়গায় 

গিয়ে দাড়াল। 

রিচার্ডস. জিজ্ঞাসা করলে, “খবর কি ?” 
“নতুন কিছুই নয়। মামুলী। বেশীর ভাগই বিচারের কথা, 

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, এই সব। কমরেডর! এঁ বার জনের জন্য খুব টেঁচাচ্ছে।” 

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করলে, “বার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথ তুমি 
কতদুর জান ?” 

“অনেক কিছু। আমরা ত কেবল ওই কথাই বলছি ।” 
রিচার্ডস. সামনের কাচখানার মধ্য দিয়ে অনেকক্ষণ সোজা দূরের 

দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল। 
ডন কোন বিষয়ের অবতারণ! করবার সময় যে ভঙ্গীতে কথ! বলে 

ত। থেকে অন্ত কেমন এক তাবে বললে, “তোমাকে একটা কথ! জিজ্ঞাস! 

করার হুকুম হয়েছে ।” 

“ভুমি ত জান, আমি যতদুর পারি, যা পারি--” 

“এটা হয়ত খুব সোজ। হবে লা! । বিচার বিভাগ জানতে চান যে 
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ঠমি ইচ্ছুক আছ কি না""অর্থাৎ 'ুমি স্বেচ্ছায় এ বারো জনের 
মোকদ্দম্ সরকারী সাক্ষী হতে রাগী আছ কিনা। তারা চান যে 

তুমি সমস্ত কাহিনীটি ব্যক্ত কর।" 

এক ঝটকা হাওয়ার গাড়ীট। কেঁপে উঠল এবং আদার দীর্ঘ নিঃশ্বাস 

টানা! একট! শিসের আকারে বেরিরে এল। ঘে রাস্ত। প্রায় নর বত্সর 

ধরে একে বেঁকে চলেছিল সে আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে তার শেষ 

মোড় ফিরল। 

র্রিচার্ডস. শান্ত ভাবে বললে, “কথাটা এই। তোমাকে আমি এর 

পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু বলতে বা করতে অনুরোধ করব না। 

আমাকে এই মামল! “থকে দূবে থাকতে হয়েছে, এ ব্যাপারে আমার যে 

মতামত ও স্বার্থ আছে তাঁও পরিত্যাগ করতে হচ্ছে । আমি ব্যাপারটা 

কি এবং সে স্বপদে সরকারী মতামত কি তাই তোমাকে জানাব 

তারপর শীমাংস! করার ভার তোমার ।” কি যেন তেবে আবার বললে, 

“অন্ততঃ আংশিক ভাবে । 

“বিচারের সময়, বিচার বিভাগের সাক্ষীর দরকার হবে- জ্যান্ত 

সাক্ষীর, থাঁর' কাঠগড়ায় দাড়াতে পারবে । আদালতে জুরীর সামনে শুধু 

নথীপত্র নিয়ে গিয়ে ত বল! খায় না যে আমাদের গুগুচর “এক্স' পার্টির 

করেকটি ক্রিয়া-কৃর্মে যোগ দিয়ে এই সব রিপোর্ট দিয়েছে অথবা যে 
অমুক অমুক লোক তার কাছে বিপ্লবাত্বক বিবৃতি দিয়েছে । তাতে 
হবে ন!। সাক্ষীকে তার জব[নবন্দী প্রকাশ্টে দিতে হবে এবং আসামী 

পক্ষকে তাকে জেরা! করার অন্মতি ণিতে হবে। কিন্ত এই মোকদ্বমাটি 

একটু অস্বাভাবিক ধরণের। আমরা ঘা গড়ে তুলেছি তার অনেক 
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থানিই ভাঙতে হবে। যদি তুখি কাঠগড়াঁয় দাড়াও, তা'ছলে স্বভাবতই 

পার্টির মধ্যে তোমার প্রতিষ্ঠার একেবারেই বিলোপ হবে, এবং আমাদের 

কাছে আর তোনার কোন দাম* থাকবে না।” 

আমি উত্তর দিলাম ন! ভাবনুম সে আরও কিছু বলবে । কিন্ত সে 

শুধু বললে যে “এই কথা, আর কি।” 
আমি কয়েক গিনি লীরবে ভাবদুম। আনি জানতুম থে কাঠগড়ায় 

আমার আবির্ভাব পার্টিকে কি খাক্কাই দ্েবে। আমি এটাও বুঝতে 
পেরেছিলুম যে একথা খদি আগে খাকতে প্রকাশ হারে পড়ে যে 

আমি কাঠগড়ার দীড়িখে কমিউনিন্ট পাটির সঙ্গে আমার দীর্ঘ সংস্রবের 

ইতিহাস ব্যক্ত করব. তাহ'লে আনার ও আমার পরিবারবর্গের সমূহ 
বিপদের সম্ভাবনা । কিন্ত সেই সঙ্গে একথাও তাবলুম যে এইভাবে 
যে ভার ক্রমে আমার সহনাতীত হয়ে উঠছে ত| থেকে ত নিষ্কৃতি পাব। 

আমি আমার পেশা ও আমান পণিবারবর্গকে অবহেলা করছি । আমার 

গাঁ্স্থ্য জীবন বলে কিছু নেই বললেই হয় । বিজ্ঞাপক সন্মেলনে গিয়ে 

আমার পেশাদারী পরিচয়ের পরিধি ন| বাড়িরে আনি পদ্ধায় ও শনি 

রবিবার ক্রমশঃই কমিউনিস্ট পাটির ব্য।পারে কাটান্ভি। গডে আমাকে 

অন্ততঃ তিনটে করে মীটিং-এ থোগ দিতে হ'ত,__সেলের মীটিং, বিশেষ 
ব্যাপারে আহত সম্মেলন, আবার প্রো-উপদল ও প'টিরি নেতাদের 

সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজের নৈঠক। 

আমি বললুম, “আমি যদি এই বোঝা নাগিয়ে দেবার পরও 

সরকারের সাহায্যে আসতে পারি, তা হ'লে ভালই হয়, ভন। তাতে 

কোন সন্দেহ নেই। স্পষ্ট কথ! বলতে কি ইভা ও আমি একটু 

বিরক্তই হয়েছি। এখন আমাদের খালি মনে হয় খে কি করে আমরা 

এ থেকে নিষ্কৃতি পাব। আমরা বেরিয়ে আসার পরিষ্কার পথ দেখতে 
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পাচ্ছি না। এসমস্ঠার এইভাবে সমাধান হলে ভালই হয়। আমার 
মেয়ে চারটি বড় হয়ে উঠছে, পড়তে লিখতে শিখছে, বুঝতে শিখেছে 
বে চারদিকে কি হচ্ছে । আমি চাই না যে তাবা তাদের বাপের সম্বন্ধে 

ভুল ধারণ! নিয়ে বেড়ে ওঠে । তারপর এই যে চারদিকে খোঁজ 

খবরের পাল! চলছে আর কাদ1 ছিটোনোর আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে 

তার জন্য ইতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। 'বোস্টন সমাজে আমার 

কি অবস্থ। হবে যদি আনাঁকে কমিউনিস্ট বলে অভিধুক্ত কর! হয়? 

আমাদের সব চেয়ে বড় উদ্বেগ তাই” 

রিচার্ডস একটু অসহিষুরভাবে বললে, “তুমি তাহ'লে রাজী ?” 

আমি কয়েক মিনিট ভাবনুম। মনস্থির করা সহজ নয়। আমি 
বললুম, “না, আমি রাজী নই ।” 

রিচার্ডস. শাস্ততাবে একটুখানি ধসে থেকে বললে, “তুমি ঠিক বলছ 
ত ?* 

“ছ্্যা, কেননা আরও অনেক কথা তাধবার আছে। আমি নিশ্চিত 

জানি যে পার্টির উপর এর কি প্রতাব হবে এবং তুমি যা বলেছ তা ঠিকই 
যে, আমার ওদিককার কাজ খতম্। কিন্তু এই সকল ব্যাপার তালর 
দিকে যাওয়ার আগে অনেকখানি খারাপ হবে। পাটি এখন বিশাল 

বিক্ষোরকের স্তুপ বিশেষ হয়ে আছে। নাড়াচাড়া! যথেষ্ট করা যায, তাতে 
কিছু আসে যার না, কিন্তু কেউ যদি “ফিউজ' গুজে দেয় ওর মধ্যে, 

তাহ'লে ফেটে যাবে। পার্টি ক্রমশঃ গ! ঢাকা দিচ্ছে। চাপে পড়ে 

ভেতরের অংশট। ক্রমশঃ কঠিন এবং নিশ্ছিদ্র হয়ে আসছে, এবং যতই 
কঠিন হচ্ছে ততই তার মধ্যে ঢোকা! এবং কাজ কর! কঠিন হয়ে আসবে। 

এর পরে পাটি বাইরের লোকের পক্ষে পাটির মধ্যে কি হচ্ছে তা 
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জানা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি ভেতরে ঢুকে পড়েছি 

এবং আমার মনে হয় সেখানে থেকে বাওয়াই ভাল।” 

রিচার্ড বললে, “তুমি যা বলছ তা আমি বুঝতে পারছি।” 

“আমি শীঘ্রই এমন অনেক কিছু জানতে পারবো য| তোমাদের 
কাছে মূল্যবান হবে। 'আমি প্রো-উপদলে স্ষপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক 

দিনই আমি কিছু কিছু খবর এখান ওখান থেকে পাই যাকে গোডাতাড়া 

দিয়ে পুরো চিত্রটা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন লোকের সঙ্গে 

পরিচয় হয়। সহকন্মী হিসাবে আমি দলের সবচেয়ে উৎসাহী লোক বুন 

সার্সারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। তাঁচাঁডা, এই সময় এই সব 

লোককে আদালতে হাজির করা ঠিক কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। 

হয়ত ভালও হ'তে পারে, জানি ন1!। কিন্তু এটা জানি যে জন-বারে! 

লোককে জেলে পুরলে কমিউনিস্ট পার্টির কোন ক্ষতি হবে না।” 

ডন বাধ! দিয়ে বললে, “কিন্তু তুমি জান, ভার্ব, তোমাকে আদালতের 

সমন ধরিয়ে দিয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করতে পারে |” 

“তা হলে আমি লক্ষ্মী ছেলের মতই চলে যাব, কোন ভয় নেই ।” 

ডনের মুখে এক টুকরো! হাসি ফুটে উঠলো, যা কদাচিৎ দেখা খাণ। 

আমি বলে যেতে লাগলুম, “সেই রকম হলেই ভাল হয়। কেননা 

ধরতে গেলে আমি অতি সামান্য ক্ষেত্রেই কাজ করেছি। আমার দৃষ্টি 

সীমাবদ্ধ। আমি সমগ্র চিত্রের ধারণ! পাচ্ছি না। কাজেই আমার 

সাক্ষ্য দেওয়া! উচিত কিনা আমি কি করেস্থির করব? এ শীমাংস! 

করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার করার কোন অধিকারও নেই। 

অতএব আমি কিছুই করব না, অর্থাৎ ইচ্ছ! করে নয়। আমার ব্যক্তিগত 

মত হচ্ছে, আমি যেখানে আছি সেইখানেই থাক! তাল। কিন্তু যদি 
১৯৯ 



বিচার বিভাগ আমাকে কাঠগড়ায় তুলতে চাঁয় ত সমনজারী করুক। 
তখন আমায় যেতেই হবে । তাই ভাল নয় কি ? 

ডন হঠাৎ হাত চাপড়ে খুব কেত৷ ছুরস্ত ভাবে বলে উঠল,“তাল কথা। 

তুমি যা বলেছ ঠিক সেই উত্তরই আমি তাঁদের জাশাব।” 
ডন আমার সিদ্বাস্ত সম্থ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করণে না, তবে 

দেখে মনে হ'ল সে মনে মনে খুসীই হয়েছে । কোন সংবাদ-সংগ্রাহকই 
চাঁয় না যে বু বৎসর ধরে সংবাদ পাবার যেফাদ সে তৈরী করেছে 

তা চোখের সামনে ধনংস হয়ে খায়। 

তারপব সে তান (্তরের পকেটে ভাত দিসে বললে, “যাক গে, 

&ঁ কথাই ভিজ্ঞাসা কপার ছিল। তবে এটা জেনো থে তোমাকে যে 

সমন দেওয়াই হবে তার কোন মানে নেই। হয়ও যদি, তাঁর এখনও 

ঢের দেরী আডে। তবে ইতিমধ্যে যোহদ্দল। সাজানোর জন্য অনেক 

কাজ বাকী আছে। বিচার বিভাগের আযাটনিরা তোমার গল্পগুলি 

পরীক্ষা করে দেখতে চায় ।” 

আমি কিছু বলার আগেই ডন আমার আশঙ্কাটা বুঝে বল্লে, “ভয় 

নেই, তোমার কথা কিছ়ই প্রকাশ হবে না। আনরা খতখানি সম্ভব 
গোঁপন রাখব এবং ভোশাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের খতদূর সম্ভব 

করব। তোমাকে তাডা লাগাতে আমার ভাল লাগে না, তবে তুমি 

যদি একটু ছোট্ট ফর করতে পারতে তাহলে ভাল হ'ত।” 
“কবে % 

“আজ রাবেই” এই কথ! বলে সে পকেট থেকে একখানা এরো- 

প্লেনের টিকিট বার করে আমার হাতে দিলে । তাতে লেখ! ছিল, 
“বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্ক?” । শে সঙ্্যায় প্লেন,” ডন বললে, 

“তূমি মধ্য রাত্রের আগেই ফিরে আলতে পারবে 1৮ 
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আমি বললুম, “আজ রান্রে স্বামীন্ত্রীতে গীর্জায় যাবার কথা, তবে 

সেট! বোধ হয় কাটাতে পারি।” 
তোমার স্ত্রী বুঝবেন বোধ হর়। আমার মতে এখন তকে কিছু 

না বলাই তাঁল।” 

“তা ঠিক! যতক্ষণ গলা নিশ্চিত জাতি যে আমাকে সশ) দিতে 

হবে ততদিন শুধু শুধু বেশী উদ্বেগের বা খিথ্য। আশার স্টি করার কোন 

প্রয়োজন নেই। ইভা আজকাল বোন কিছুধেই অঞুত্যাশিত মনে 
করে না। আমি শুধু বলব যে আজ রাত অবধি আমাকে কা করতে 

হবে। তাঁতে অন্য অনেক সন্ধ্যার থেকে বিন্ষে কোন পার্থক্য হবে না।” 

ডন বললে, "দেই ভাল। শোন, তুমি হিউব। ব্রক এই পরিচয়ে 
সফর করছ। এ নামই টিকিটের উপর আছে আর এ নামই সরকারী 

আযাটশিদের কাছে আছে। নিউ ইয়র্কে প্লেন থেকে নামলেই তোঁষাকে 
নিয়ে যাবার লোক তৈরী থাকবে। কিস্ত তোমার নাম হিউবাট করুক 

সেকথা ভুললে চলবে না। অপেক্ষা করে থেক, তোমাকে খুজে বার 

করার জন্য। তারা নিজেরাই পরিচয় দেবে। ছুজন লোক আসবে 

আর মিঃ শাপিরে! বলে এক ভদ্ত্রলোক। তারা তোমার আসল নাম 

জানবার কোন চেষ্টা করবে না, কাজেই তোঁমাঃও কোন সন্ধান দেবার 

দরকার নেই। তোনার পেশা নিবাস ব| পাটির বাহিরের বদ্ধু বান্ধবদের 

সম্বন্ধে কোন কথাই বলবে না। সবচেয়ে ভাল হয়, প্রশের তত্র ছাড়া 

কোন *থাই যদি না বল। তবে তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করা হবে তার 

পুরাপুরি উত্তর দেবে ।”। 
ডন আমাকে একটা নাম ও একটা টেলিফোন নম্বর বলে সেটাকে 

মুখস্ক করে নিতে বললে । “যদি কোন কারণে এরার পোর্টে তোমাকে 

কেউ নিতে না! আমে ত দশ মিনিট অপেক্ষা কোরো], তার বেশী নয়। 
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তারপর ধে নম্বরট। দিলুম সেখানে ডেকো। যে লোকের নাম দিলুম, 
তার খোজ করে শুধু বলবে যে হিউবা্ট 'ক্রক ডাকছে। তারপর যা 

করতে হবে সেই বলে দেবে । এই নাম বা নম্বর কোথাও লিখে রেখো 

না। যদি প্রয়োজন ন! হয়, ত ভুলে যেও ।” 

আমরা পরস্পরের দিকে চাইলুম । আমি থুব উত্তেজন| বোধ করতে 
লাগলুম। . 

ডন জিজ্ঞাসা করলে, “সব পরিষ্কার বুঝেছ ?”” আমি ঘাড় নাড়লুম। 

“আর একটা কথ! বিশেষ করে বলে দিতে চাই । এয়ার পোর্টে 

কারুর সঙ্গে কথা বোলো না, যারা নিজের পরিচয় দেবে তাদের সঙ্গে 

ছাড়! কোন অচেনা লোককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।” শেষে 

আমার কাঁধ চাপড়ে বললে, “সবচেদ্ে বড কথা, ভয় পাবার কিছু নেই ।” 
আমি তাঁড়ানাঁড়ি আফিসে ফিরে গেলুম। লিফটে ওঠার সময় হঠাৎ 

মনে পডল যে এডি আযালফানোর চেকটি ভাঙ্গান হয়নি । ভাবল্ুম থে 

এইনকন ছোট ব্যাপার শিয়েই আমি ধরা পড়ে ষেতে পারি। আবার 

ফিরে গিয়ে চেকণ৷ ভাঙ্গিয়ে নিলুম। 
আফিসে 'এডি জিল্গাসা করলে, “এতক্ষণ কি করছিলে ?” 

“একজন বদ্চুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তার সঙ্গে একটু লাঞ্চ 

খেলুম। "ছানি জানতুম না থে তোমার তাড়া আছে। ছুঃখিত।” 

এডি বললে, “না, না- ভা নর । আমার কিছু ক্ষতি হয় নি।” 

আমি আমার টেবিলের কাজ সেরে ইভাকে ফোন করে আমার 

না বাওয়ার একটা কৈফিয়ৎ দ্রিলুম। সে অবস্ত টেলিফোনে বিশেষ 

কিছু খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করার মেঘে নয়, কাজেই সে ব্যাপারটা চুপ" 

চাঁপ মেনে নিলে । তারপর ট্যাক্সি ক'রে সোজা এয়ার পোর্টে। 

সদ্ধ্যা হবো-হবে! সময় লা গাডিয়াতে নামলুম। তেতরকার দরজ 
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দিয়ে বেরুবার মুখে একজন, লোক কাছে এসে ফেডারেল ব্যুরো 
অফ ইনতেই্টিগেশানের কার্ডখানা এক ঝলকে দেখিয়ে দিলে। 

“হিউবার্ট ক্রক?” আমরা করমদ্দন করে ছু একটি খুচরে! 

আলাপ সেরে বেরুবার দরজা দিয়ে গাড়ী দাড়াবার জায়গার দিকে 

গেলুম। একখানা ঝকঝক্ষে কাল লিমুসিন গাড়ীর পাশে আর একজন 
এফ-বি-আইয়ের লোক, আর বিচার বিভাগের একজন অ্যাটনী, 

আঁ্তিং শাপিরো অপেক্ষা করহ্থিলেন। তাদের সঙ্গে পরিচর হ'ল। 
পুলিশের লোক ছ্ুজন গাড়ীর মামনে বগল । আমি আর মিঃ শাপিরো 

পেছনে বসলুম। গাড়ীট! লং আইল্যাণ্ডের রাস্তা ধরে সহরের বাহিরের 

দিকে চলতে লাগল। তখনই আমি বুঝলুন যে আমাদের কথাবার্ত। 

গাড়ীর মধ্যেই হবে, আমর! কোথাও থামব ন। 

এই দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্যে মিঃ শাপিরে। দ্রুতগতিতে প্রশ্নবর্ষণ করে 

যেতে লাগলেন । আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ক্ষীণ আলোতে একখান! 

রুূলটান| হলদে কাগজের প্যাডে নোট নিতে লাগলেন। 

“আপনি কমিউনিস্ট পাটির সদন ?” 

“আজ্ঞে হ্যা” 

“কবে তন্তি হয়েছিলেন ?% 
“উনিশ শ+ চুয়ালিশে ॥ 

“এ-ওয়।ই-ডিট। কি বস্তু? তার প্রতিষ্টা-সন্মেলনে ছিলেন কি? 

কোথায়? কখন? নিউ ইংলগ্ডের কোবাধ্যক্ষ কখন হলেন? কি 

করে? কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল আযাসোসিয়েশনটা কি?” এই ভাবে 

কাটা কাটা প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আমার পার্টির জীবনটা! সংক্ষেপে বর্ণন! 

করা হছ'ল। তারপর মিঃ শাপিরোর প্রশ্ন একটু ভিন্ন পথে চলতে লাগল । 

“প্রোলিটেরিয়েট কাকে বলে? বুর্জোর1? ব্রাউভারিসম্ কি? 
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ডেযোক্রাটিক সেপ্টে লিস ব্যাঁপারট। কি?” রাস্তায় ছুঘণ্ট! ধরে ঘুরতে 
ঘুরতে আদাদের যে খাক্ষাৎকার হ'ল তার একটি মিনিটও আমর! 

মিত্রতাবে ঘরোয়া ফগ| বলিনি । মিঃ শাপিরো ওই সমরের মধ্যে 

আগার দিকে চেয়ে দেখেছিলেন কিনা তা মনে গড়ে না। কিন্ত শেবে 

যখন আমর! এয়ার পোর্টের কাছে আধার এলুম তখন তিনি বললেন, 

“এই সব বিশিষ্ট পরিভাষা আপনার বেশ আয়ন্ত হয়েছে ত।৮, 

আমি হেসে বললুম, “হওয়া ত উচিত। পার্টি যতখানি ভালভাবে 

শেখাতে পারে আম।কে শিখিয়েছে, আর মন্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে ।” 

আরও ছুটে! শনিবার আশাকে এই কাজে নিউ ইয়র্কে যেতে 

হয়েছিল। অবপ্ত এ ছুবার ডন রিচাডগ. আমাকে আর একটু আগে 
থেকেই জানাভে 0 রেঙিল। টিকিটগুল আমার আসল নাম-লেখ! 

খামে করেই আমার আফিসে পৌছে দেওয়া হয়েছিল, যদিচ সফরের 

সময়ে আমি ধর।-োগা-না-তরওর| হিউবার্ট ক্রক। মিঃ শাপিরে। 
তেমনিভাবেই অন্ধকারে লঙ আইন্যাণ্ডের নানা রাস্তা বেরে গাড়ী 
চালাতে চালাতে নোট শিতে লাগলেন। এরোপ্লেন আমাকে তেখনিই 

নিউ হয়র্ক ও বোস্টন পারাপার করতে লাগল। 

তারপর থেনন আচদিতে ব্যাপারটা আরস্ভ হরেছিল তেমনি ভাবেই 

হঠাৎ থেমে গেল। সব চুপচাপ । আমি আর কিছুই জানতে পারলুম ন!। 
আমি ব্যাপারই! ভুলে যাবার চেষ্টা করনুষ"-ঘন থেকে একেবারে ঝেড়ে 

ফেলবার। কিন্তু কাজট।! খুব সোজা হল না1। যদ্দিও আনার ধারণ! যে 
ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী হওয়ার থেকে এফ-বি-আই-এর চর হিসাবেই 
আমি সরকারের সেবা ভাল ভাবে করতে পারব তবু আমি এটাও বুঝতে 
পেরেছিলুম যে পার্টি থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক গুখী জীবন যাপন করার 
এই আমার একমান্র হ্ষোগ | কিন্ত নিউ ইক্সর্ক থেকে খখন আর কিছুই 
শোন! গেল না, তখন আমি অ।থার মামুলী কার্য্যস্থচীতে ফিরে গেনুম | 
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১৯৪৮ সালের শীভের 'এ]সভে পরকার তাদের নীরবত। ভেঙ্গে 
আমাকে জানাদেনশ ম্বে স্ত £ ন্গিরহি 5 (9 থকে আমাকে সমন 

দেওয়া হনে । আমাকে নিই রর্ক ৪ গুরাশিংচনে আাবার ডেকে পাঠান 

হ'ল কেভারেণ আয।টনীদের সঙ্গে নূতন দখ্যাষে নাপাৎকার করার গন্। 

ডন রিচার্ড আন|রওক্রিমকলাসে্র উপর একট। « সাচরণ” প্রতিষ্ঠ। 

করার প্রর়োজনী:ত।| বুঝিধে দিলে । হয়ত পথে ঘাটে এমন লোকের সঙ্গে 

দেখা! হবে যে আমার কাজের সন্ধে কৌতুঙ্লী হছে উঠবেঃ তখন আমার 
একটা কিছু বলার জন্ব প্রস্তুত থাকা চাই । একট ঘটনাও যেন ঠিক 

ময় বুঝে ঘ:ল, যাতে দেশ একটা “অ।চরণ” শ্রতিষ্ঠার চৃবিধ! হয়ে গেল। 

কয়েকজন সরকারপীয় আযটনা, তার মধ্যে একজনের নাম ফ্রাঙ্ক গর্ডন, 

বেশ সফলভাবে বড় বড পাঁচটা হ্ল্সি কোম্পানী, মার প্যারামাউন্ট 

পিক্চার্সের বিকুছ্ে ট্রান্ড আইন উঙ্গের মোকদ্দধা চাপিধেভিলেন। সরকার- 

ক্ষ ভাতে এক সোলেননা ডিগ্রী বান, মার "লে এদ এগ্ড পি থিয়েটার্স 

উঠে যার । ওদের একট) ভাঙ্গা দল গ্ামোরক।ন খির়েশন নাম দিয়ে 

কাজ হুক করে, এবং আমি তার মহকারা টিজ্ঞাণন ভিক্টর শিধুক্ত হই। 

কিন্তু আমি খাইরে ব্যক্ত করলুম যে কাজ 'আমাদ ডাল লাগছে না, 

প্রো--উপদলে আতাম দিলুম যে আখার প্রোগ্রেসিভ পাটিতে ক্রিয়াকলাপের 

জন্য এবং হৃলিহডে জাল-থেদ), আন্দোলনের মগ্ডতার জগ্ত কোম্পানী 

আমাকে ভাল চোখে দেখে না। পার্টির মধ্যে খবরটা রটে গেল যে 

রাজনৈতিক কারণে আমার মত আপাতব্ৃষ্টিতে অকমিউনিস্টেরও চাকরী 

যাচ্ছে। এতে আমার উপর যে শুপু একটা সধান্গভৃতি এল তা নয়, একটা 

চমতকার অজুভাতও গড! গুণ । আমি খন ঘন নিউ ইয়র্কে বাচ্ছি কেন 

জিজ্ঞাসা করলে, শ্বচ্ছন্দে বলতে পারব যে চাকরীর চেষ্টা । 

এগারোজনের বিচার--এগারো নই কেন ন| অন্স্থত।র জন্য চেম়ার- 
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ম্যান ফষ্টারকে মাপ কর] হয়েছিল_ জানুয়ারী মাসে সুরু হ'ল কিন্তু মার্চের 

আগে সরকারপক্ষের প্রথম সাক্ষী, ভেলি ওয়ার্কারের ভতপূর্ববব কর্মকর্তা ও 

শুধরে-যাওয়। কনিউ'নস্ট লুই বুভেন্ৎসের সাক্ষ্য সুরু হ'ল না। আমি ছুবার 
সোজ] নিউ ইয়র্কের অংদালত গৃহে গেলুম বিচারের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত 

আযাটর্নীদের সঙ্গে দেখা! করার জন্য । ৃ 
আমার এই সব যাতায়াত এখনও গোপন ছিল, তবে প্রণালীটা 

একটু বদলেছিল। এখন আমি নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আমাকে বলে-দেওয়া 
একটা নম্বরে টেলিদ্দোন করে শুধু বলতুম, “হিউবার্ট ক্রক বলছে”। 

লাইনের উল্ট! দিকে একটি ক আমাকে কোথায় যেতে হবে ও কি করতে 

হবে বলে দিত । আমার আসল পরিচয় ব্যুরো বিচার বিভাগের উচ্চতম 

উকীলদের কাছে পন্যস্ত প্রকাশ করেনি । যদি এমন কিছু হয় যে বিচারে 

আমাকে ডাকার প্রয়োজন না হয় তাহলে ঝুরো৷ আট ঘাট বেঁধে রেখেছিল 

যাতে আমার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্তপদ যেন বজায় থাকে। 

একদিন লার। দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের আযাটনী জন এফ.এক্স, ম্যাক 

গোহীর সঙ্গে আলোচন। হ'ল: মিঃ ম্যাক গোহী খুঁটিনাটি সম্বন্ধে খুব 

সজাগ । এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ইত্যাদি 

সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন এবং এর কুটিল গতিপথটা, খুব 

ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । 

ক্রমশঃই বোঝ। যেতে লাগল যে সরকারের মামলার অনেকখানিই 

গড়ে উঠছে আমার কাছে ষেধব প্রমাণ আছে তার উপর ভিত্তি করে, 

কাজেই আমাকে কাঠগড়ায় ঈ্লাড় করাতেই হবে। কিন্তু বোস্টনে একদিন 

ড্যানিয়েল বুন সার্ধার আমাকে ডেকে ওয়াশিংটন স্্ীটের ওয়ালডফ “রেস্তরা ়  

লাঞ্চের সমর দেখা করতে বললে। তারপর কফি খেতে খেতে প্রশ্নের 

পর প্রশ্থ ববণ করতে লাগল । 
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“তোমার নতুন কাঁজ কিরকম চলছে ?” 

“আমার মনে হয় ভালই । তবে আমি আরও কয়েকটা! সন্ধানে 
আছি।” 

“তোমাকে খুব বেশী শফর করতে হবে বলে মনে হয় ?” 
“কিছু কিছু । মধ্যে মধ্যে এক আধ বার ।” 

“কোথায় ?” 

“সারা নিউ ইংলণ্ডে।” 

“নিজের গাড়ীতে যাবে, না কোম্পানীর গাঁডীতে ?” 

“সম্ভবতঃ নিজের গাছীতে |” 

“শনি রবিবার কি তোমার ছুটি থাকবে ?” 
যা | 

তারপর একবার চারদিকে দেখে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, “আমাদের 

বিশেষ একটু কাজের জন্য কদেকজন নির্ভরযোগা লোকের দরকার । 

আমাদের সদর জেলার ভিতরে ও বাহিরে বার্তাবহের দরকার । তোমার 

প্রতিবেশীর কিরকম? তোমাকে সন্দেত করে নাকি ?” 

“কই কেউ ত সে রকম কোন ভান দেখায় নি।” 
“তোমার বাচীতে অস্থায়ী আশ্রপ্ন দেবার হত একটু স্থান আছে কি?” 

আমি বললাম যে অমার ছোট বাটীতে এত লোক থাকে যে সেখানে আর 

কাউকে নেওয়] যাঁয় না । সে বললে, “আমাদের মাল সরণরাহের একট 

ডিপে। দরকার! তোমার মাল রাখার মত জায়গা আছে? 

“আমি একট! গ্যারাজ তৈরী করছি। তার পেছনে আমি একট! 

চাঁল। সহজেই তুলে দিতে পারি ।” বুন্ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল । আমরা 

কাগজের তোয়ালের উপর একট! প্ল্যান একে ফেললুম গ্যারাজের সঙ্গে 

লাগোয়! একট! চালার, তার মধ্যে মোটরের মত উচু একটা মাল তোলার 
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তাক। ওই প্র্যান অনুযায়ী আমি কাজও সুরু করে দিয়েছিলুম । কিন্তু 

যে উদ্দেশ্যে কর! সে উদ্দেশ্যে মালালা তাকটি কখনও ব্যবহার হদ্ধনি। 

ওটাকে আমার ছেলেমেফের। তাঁদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে অভিনয় করার 
স্টেজ তৈরী করেছিল, এক সেণ্ট টিকিটের অভিনয় । 

বুনের সঙ্গে আমার রহস্যজনক কথাবার্ভার কথা আমি তৎক্ষণাৎ এফ বি 

আইতে রিপোর্ট করলুম। সে য। বলেছিল তার একট! মোটামুটি বিবরণ 
দিয়ে আমার মত ব্যক্ত সরলুন ঘে বুনের বার্তাবচের প্রস্তাবট। খুন কার্যকরী 

হবার সম্ভাবনা | "খামি অভ্ূনদ করলুম, “জামার এখনও মনে হয় আমার 

এইগথাঁনে থ'কাই উচিত যাছে কি লি ঘটন। চ্চে তা দেখছে পারি । সরকার 

কি আর কাউকে দিয়ে সাশ্য দেওখাঁতে পারেন না?” ডন রিচার্ডল কথ! 

দিলে যে সে যথাসাধা চেষ্টা করবে । 

কিন্ত সরকার তখন মনস্থির করে দেলেছেন। রিচার্ড খবর আনলে যে 
আমাকে কাঠগড়ায় উঠতে হবে, সন্ত“ বুডেনৎসের সাক্ষ্য শেষ হলেই । 

রিচার্ড বলে দিলে সুটকেন গুছিদে বাবার জন্য রী থাকতে । ছুজনে 

মিলে একট। কর্মপরিকল্পন। থ।৬। করলুঘ। ব্যুরো এবং আমার মধ্যে 
এবং ইভার সঙ্গে কতকগুলি সাহ্কেতিক টেলিদোন করার বন্দোবস্ত হ'ল। 

আমর। স্থির করলুম ঘে গন এবর প19র। বানে ঘে আনি সাক্ষ্য দিতে 

দাড়িয়েছি তথনই ইভ, ছেলেমেয়েদের নিদ্বে বাড়ী ছেছে চলে যাবে এতে 

করে যে শুধু সস্তাণ্য প্রতিশোধের হাত থেকেই তার। বাঁচবে তাই নয়, আমার 

সাক্ষ্য শেষ হওর়। পথ্যস্থ খবরের কাগছের রিপোটারের হাত থেকেও 

নিষ্কৃতি পাবে । ইভ] তার “বাঁদিকে জানালে যে আমি কিছু দিনের জন্য 

সহরের বাইরে মাব, সে সময় ছুট] বাচ্চাকে নিরে সে তার কাছে গিয়ে 

থাকতে পারে কনা তাও জিজ্ঞাসা করলে । সে তার মার কাছেও খবর দিলে 

সে তার বাকী ছুট! বাচ্চাকে তার কাছে ছু একধিনের জন্য রাখবে। কেন, 
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সে তাদের ত! বলতে পারলে না। আমাদের যার! খোজ্জ করবে তাদের 

সন্ধান না দেওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের বল৷ হ'ল যে আমরা দুজনে আমার 

বাবা-মায়ের কাছে নিউ হ্যাম্পসায়ারে রাই বীচে যাব। তারা এতে খুব 

খুপী হয়ে তাদের বন্ধু-বান্ধবদ্ের বললে আর কথাট! এই ভাবে পাড়ায় রাষ্ট্র 
হয়ে গেল। 

আমি আমার ঘনিষ্ঠতম সহকম্্া ও আত্মীয়দের জন ছয়েকের কাছে চিঠি 

টাইপ করে রেখে ধিলুম, এম এগু পি ও আমেরিকান থিয়েটার্সের আমার 

উপরওয়ালা স্যাম পিনানৃষ্কির কাছে, ওয়েকফিল্ড প্রথম ব্যাপটিষ্ট চাচ্চের 

পাদ্রী র্যালফ বেখ৫োোলফের কাছে, আমার বাপ মায়ের কাছে এবং অন্য 

আত্মীয়দের কাছে । এতে কমিউনিস্ট ও এফ-বি-আইএর সঙ্গে আমার দীর্ঘ 

সম্পর্কের কারণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। রইল। চিঠিগুলিকে সীল করে 
ডাকে দেবার জন্ত তৈরী করে রাখা হল। কতকগুলি এফ-বি-আই-এর 

বোস্টন আপিসের বিশেষ কন্মগারী এডওয়ার্ড স্থসীকে, কতকগুলি ইভাকে 

দেওয়া হল। আমি সাক্ষ্য দিতে স্থুরু করলেই সেগুলি ছাড়। হবে। 

১৯৪৯ সালের ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার টেলিফোন বাজল। 

“হ্যালো 1” ডন রিচাডের গলা চিনতে পারলুম। 

“যে ছাপার কাজট। দিয়েছিলে, তা৷ তৈরী হয়ে গেছে। পাচট! নাগাদ 

নিয়ে যাবে কি ?” 

আমি বললুম, প্যাবো”খন ।» সময় হয়েছে। ডনের সাঙ্কেতিক বার্তীর 

মানে হ'ল যে সে আমাকে বাড়ী থেকে পাঁচটার সময় নিতে আসবে, আর 

আমাকে যাঁবার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হবে। আমাকে হয়ত পরের দিনই 

সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় উঠতে হবে। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না।। 

মোকদ্দম। যেভাবে চলছে, আসামী পক্ষের অসংখ্য আপতি ও তর্ক বিতর্কের 

শুনানী নিয়ে, তাতে সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করতে হলেও আশ্যধ্য হবার 
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নেই। ডন আমাকে আগেই বলে রেখেছিল যে কয়েকদিন যদি কাজে না 

যেতে পারি ত তার জন্য একট1 ছুতে। তৈরী করে রাখতে । আমি ভয়ানক 

সপ্দির ভান করে এডি আলফানোকে জানিয়ে দিলুম যে আমার শরীর 

ভাল নেই। 

রিচার্ড আমাকে সোজা এয়ারপোটে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বললে, 

“তুমি অজ্ঞাতভাবে সফরে যাচ্ছ। সাবধান! কিন্ত একবার মিঃ ম্যাক 

গোহির হাতে পড়লে আর কিছু ভাবনা থাকবে নাঁ। তুমি কে তখন 

সকলকেই বলতে পার। আর তোমাকে তা৷ বলতে হবেই” 
আমি নিউ ইয়র্কের প্লেনে চড়লুম । লা গাডিয়াতে নেমে আমি অজ্ঞাত 

টেলিফোন নম্বরে ডাকলুম, আমাকে গ্র্যা্ড সেপ্টণাল টামিনাসে খোজ খবর 

নেওয়ার আফিসে যেতে বলা হ'ল। সেখানে ব্যুরোর একজন কর্মচারীর 

সঙ্গে আমার দেখ! হল। তার নাম ন! জানলেও এতদিনে তার সঙ্গে 

আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল । সে আমাকে ইষ্ট ৪১ নং স্ত্বীটে রাখ! 

একখানা মোটরের কাছে নিয়ে গেল। ওদের আর একজন কর্মচারী গাড়ী 
চালাচ্ছিল। আমর! ফোলে স্কোয়েরের গাড়ী রাশির মধ্য দিয়ে চললুম। 

তারপর যুক্তরাষ্ট্রের আদালত গৃঁহে লোহার ফটকের মধ্য ঢুকে বাড়ীর মধ্যে 

যাবার দরজায় পৌছলুম। সরকারী দর্শকদের জন্য চিহ্নিত দরজার সশস্ত্র 
প্রহরী । আমর একট। ছোট লিফটে চেপে নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলুম। 

যখন লিফট থামল তখন বুযুরোর একজন কর্মচারী আমার সঙ্গেই লিফটের 

কামরায় রইল আর একজন দেখতে গেল যে সামনের হলটা খালি আছে 

কিনা। আমাকে খুব ভ্রুতগতি কয়েকট। বারান্দার মধ্য দিয়ে নিয়ে একটা 

দরজার কাছে হাজির কর! হ'ল। দরজাটি একজন কর্মচারী খুলে ধরলে 

এবং ঢুকতেই স্প্রিযঘ়ের দরজা আমার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তার- 
পর কয়েকটি দণ্ডুর-ঘরের মধ্যে দিয়ে গেলুম যেগুলি একেবারে জনশূন্য 
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কেউ আমাকে দেখতে পেলে না । শেষে আমি একটি ছোট ভিতরের ঘরে 

ঢুকলাম, তাতে খানকতক চেয়ার, একটা পর্দা দেওয়া জানালা আর কাগজ 

পত্র স্তূপীরুত একটি টেবিল। দরজ! খুলে মিঃ সাপিরে! আমাকে অভিবাদন 

করলেন। 

টেবিলের দিকে দেখিয়ে মিঃ শাপিরো বললেন, “এসব আপনারই 
মাল।” 

“ও, এ যে এক বিরাট ফাইল, আমি বুঝতে পারিনি যে এত মাল 

জমেছে ।” মিঃ শাপিরে। মুছু হেসে বললেন, “আপনি যে গাড়ী গাড়ী 

রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এত তার একটু ক্ষপ্র অংশ ।” 
মিং ম্যাক গোহি ফ্রাঙ্ক গ্ডনকে সঙ্গে করে ঘরে এসে ঢুকলেন, সেই 

গর্ডন, ধিনি প্যারামাউণ্টের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট আইনের মামল! জিতেছিলেন। 

মামি তাকে অভিবাদন করে বললুম, “বেশ মজা । আপনি একবার অ'মার 

চাকরী খেলেন আবার এখন জের। চালাবেন ।” 

আমি আশ করেছিলুম যে মিঃ ম্যাক গোহি ও তার দলবল আমার 

সাক্ষ্যের কথ আবার আলোচনা করবেন। আমি খুব উত্তেজন! বোধ 

করছিলুম। কিন্তু তার! আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বাজে কথা আলোচনা 

করে আমাকে স্বাভাবিক অবস্থার ফিরে আসতে দিলেন। বিচারের বিষয় 

কোন কথাই উঠল না, শুধু আমার আসল নাম, কোথায় থাকি, লেখাপড়া 

কি করেছি এবং ব্যবসায়ে ক্ষেত্রে কি অভিজ্ঞতা ইত্যাদি । অর্থাৎ সাক্ষ্য 

দিতে উঠেই যে সব উত্তর আমাকে দিতে হবে। এফ-বি-আই-এর যে 

দুজন কর্মচারী আমার সঙ্গে এসেছিল তার। সমস্তক্ষণ আমার সঙ্গে রইল, 

একজন ঘরের মধ্যে আর একজন ঠিক দরজার বাইরে । 

পরে এ দুজনে গাড়ী করে একট! রেস্তারায় নিয়ে গিয়ে আমাকে 

ডিনার খাওয়ালে । তাদের নাম জানলুম জিম জোনস্ এবং জ্যাক পাসন্স। 
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তার৷ তারপর আমাকে সঙ্গে করে একটা নিরিবিলি রাস্তার ওপর একটা 

ছোট হোটেলে নিয়ে গেল। তার নাম আমি 'কখনও জানতে পারিনি । 

হোটেলের ছোট বারান্দায় একজন দরজার কাছে রইল আর একজন 

লিফটের কাছে ফ্রাড়াল, আমি বোষ্টনের এস্ আযাডভার্টাইসিং এজেন্সির 

হিউবা্ট ক্রক বলে নাম লেখালুম। 
উপর তলায় একখানা ঘর আমাকে দেওয়া হ'ল, :সেখানে ঢুকে জ্যাক 

আমাকে উপদেশ দিলে, “দরজ! খুলবেন ন! বা টেলিফোন ব্যবহার করবেন 

না, যতক্ষণ ন। আমরা কাল সকালে ডাকতে আসি। দরজায় খিল দিয়ে 

রাখবেন।” হেসে বললে, “এছাড়া সব ঠিক আছে, উদ্বেগের কোন, 

কারণ নেই ।” 

আমি যখন নিঃসঙ্গভাবে ঘরের মাঝখানে দাড়িয়ে রইলুমঃ তারা৷ দুজনে 

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দরজায় চাবি বন্ধ করে বিনিদ্র রাত্রি 

কাটালুম। 

পরদিন আমায় দেহরক্ষী খুব সকালেই প্রাতরাশ করাবার জন্য হাজির 

হ*ল। তারপর আবার আমাকে ফেডারেল বিল্ডিংএর মাটির নীচের 

কুটুরীর রাস্তা দিয়ে ঢুকিয়ে উপর তলার নির্জন ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে 

আবার অপেক্ষ। স্থরু হ'ল। 

এগারোটা নাগাদ জ্যাক ডাকলে। আমাকে আর একটা ছোট 

লিফটে করে আদালত যে তলায় বসে সেই তলায় ছেড়ে দিলে। তখন 

আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে আর আমার পা৷ টল্ছে। 

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি সেই অন্ধকার নলিনেটের কামরায় 

দাড়িয়ে থাকলুম। খোল! দরজা দিয়ে আদালত ঘরের একটা কোণ 

আর বেলিফের কাঠগড়! দেখতে পাচ্ছিলুম। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। 

দুপুরবেলা! বোঝা গেল যে আমাকে ভুল ডাক! হয়েছে। হাকিম লাঞ্চে 
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গেলেন, আমি আমার উপরের ঘরে কিরে গেলুম । সেইখানেই আমাকে 

খাবার এনে দিলে । ছুটার একটু আগে আবার আমাকে আদালত ঘরের 

কাছে নিয়ে গেল। 

এবার আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। প্রথমে আদালত ঘরে 

খানিকটা প্রাথমিক সওয়াল হ'ল । ঘড়ি দেখলুম, দুটা বেজে পাঁচ মিনিট। 

ভার কথা মনে পড়ল। আমি নিশ্চিত জানতুম, যে মুহূর্তে আমি কাঠ-. 

গড়ায় ঢুকি সেই মূহুর্তে ভন রিচার্ড তাকে খবর দেবে । আমর! সেইরকমই 
বন্দোবস্ত ক'রেছিলুম। খবর পৌছবে এফ-বি-আই-এর লাইন দিয়ে, 

যাতে ইভা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাড়ী ছেড়ে যেতে পারে । বোস্টনের 

লোকে কি ভাববে তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলুম। আমার এরকম মানসিক 
অবস্থার মধ্যে মিঃ ম্যাক গোহির গল। পেলুম, “মিঃ বেলিফ, মিঃ হারবার্ট এ- 

ফিলত্রিককে ডাকবেন কি?” 

সেই মুহূর্তে আমার তারের উপর দিয়ে বিপজ্জনক হাটার শেষ হ'ল। 

কিন্ত এগারো জনের সেকি আতঙ্ক। একবার গোঁপনতা ভেঙ্গে গেলে 

আমার পক্ষে ব্যাপারট। এত উত্তেজন। বিহীন যে আমি যখন সরকার পক্ষে 

প্রথম আকস্মিক সাক্ষী হিসাবে কাঠগড়ায় ঈাডালুম তখন আদালত ঘরে যে 

নাটকীয় ব্যাপারের সৃষ্টি হ'ল তা আমি ভাল করে বুঝতেই পারিনি । পরদিন 

সকালের নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে ওয়াল্টার আরশের নিম্নলিখিত রিপোর্ট 

বেরিয়েছিল :-_ 

“তাঁর আবির্ভীবে আসামীপক্ষ অবাক হয়ে যায়। আসামীর! ও তাদের 

কৌন্থলির! প্রথমট। এই মুদুভাষী চরের দিকে অবিশ্বাসভরে চাইছিল, তারপর 

সেট। স্পষ্টই অরুচির ভাবে পরিণত হ'ল | তার] নিজেদের মধ্যে ফিম্ ফিস্ 

করে কথ! বলতে লাগল ও মাথা নাড়তে লাগল । আসামীরক্ষক সমিতির 

একজন সদশ্ত আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে টেলিফোনের দিকে গেল ।” 
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মিঃ আর্ম লিখেছিলেন যে এফ-বি-আই সংক্রান্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে আমার 

প্রথম বিবৃতিতে “দর্শকদের বাঁদিকে, যেখানে সাধারণতঃ আসামীদের আত্মীয়, 

বন্ধুবান্ধবও সহ্ধর্ম্মীরা বসে, সেখান থেকে একটা শ্রবণগ্রাহ্থ বিশ্ময়ের ধ্বনি 
বেরুল। যতক্ষণ তার সাক্ষ্য চলল, আসামীর! চেয়ারে জড়সড হয়ে বসে 

নীরবে তার দ্বিকে চেয়ে রইল । আসামীদের পাঁচজন উকীল কিন্তু নীরব 
ছিলেন না। তাঁরা অনবরত দাড়িয়ে উঠে নানা প্রকার আপত্তি করতে 

লাগলেন । বললেন, এসব 'অন্তায় সংস্কার ও বিস্ময়ের সৃষ্টি কর] ভচ্ছে।, 

বিচারপতি হ্ারল্ড আর. মেডিনা তাদের আপত্তি অগ্রাহা করতে সমস্তক্গণ 

ব্যস্ত রইলেন ।” 

আমর] বিচারের আগের পরামশ সভায় ঠিক করে রেখেছিলুম যে 
আমার সাক্ষ্যের ছুট উদ্দেশ্য থাকবে । প্রথমত, আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি 

ষড়যন্ত্রের অভিযোগটাকে সমর্থন করার চেষ্ট! করব। দেখাব যে পার্টি 
গোপনে কাজ করে, বাসাবাড়ীতে বন্ধ দরভার ভেতরে মিলিত হর, 

গোপনভাবে নিজেদের সংগঠন করে এবং নিজেদের নীতি প্রকাশ্ঠে প্রচার না 

করে নান! ছলের আশ্রয়ে করে । 

দ্বিতীয়তঃ, যা মোটেই প্রথম উদ্দেশ্টের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যে সব 

মিটিং-এ আমি যোগ দিয়েছি সেখানে কমিউনিস্টর! কি চেয়েছে এবং কি 

শিখিয়েছে সেই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গুমাণ দেওয়া । আদালতের নথী হিসাবে 

যে সমস্ত বই ও পুন্তিকা পার্টির গোপন শিক্ষাকেন্দ্ে আমি ব্যবহার করেছিলুম 

এবং যেগুলি বু বৎসর ধরে আমি সংগ্রহ করে ফেডারেল বারো অঞ্ 

ইনভেষ্রিগেশনকে দিয়েছি সেগুলি ব্যবহার করা স্থির হয়েছিল । আমার ভার 

ছিল সেই সব কমিউনিষ্টদের পাঠ্যপুস্তকগুলি আলোচন। করে দেখিয়ে দেওয়! 

যে কেমন করে তার মধ্যেকার বিপ্লবাত্ক সার নীতিগুলি শিক্ষকরা ব্যাখ্যা 

ও প্রসার করত। 
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সাক্ষ্যের প্রথম দিনের £শষে আবার এফ-বি-আই-এর বডি গার্ডরা 
আমাকে নজরবন্দী করে যেমন ভাবে এসেছিলুম সেইভাবে আদালত বাড়ী 
থেকে বার করে নিয়ে গেল যাতে খবর কাগজের রিপোর্টাররা নাগাল না 

পায়। তার সারারাত্রি আমার উপর পাহারা রাখল। তারা আমাকে 

বোস্টনে কি ভচ্ছে তার গুকট! সংক্গিপ্তসার দিলে। আমার অকমিউনিস্ট 

বন্ধুদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সু্টি হয়েছিল। আদীলতের প্রথম খবরে শুধু 

এইটুকুই প্রকাশ পেরেছিল যে আমি কমিউনিস্ট পার্টির একজন সমস্য । 

আমি যে এফ-বি-আই-এর হয়ে বরাবর কাজ করে দিই, সে খবর 

পৌছবার আগেই বোষ্টনে আগেকার খবরটা প্রচার হয়ে পড়েছিল । 

আমি শুনলুন যে ব্যুরোর কর্মচারীরা ইভাঁকে ছুট! বেজে পাচ খিনিটেই 
জানিয়ে দিয়েছিল, আর ইভা তার বৌদির বাড়ীতে যাবার জন্য ছুট] বিশ 

মিনিটে রওনা হরেছিল। তার পালাবার দশ মিনিট পরেই এক ঝাঁক 

রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল। আমি সে সময়টা 
কমিউনিস্ট পার্টি কতৃক আমার উপর রীতিমত প্রতিশোধ নেওয়ার কথায় 

ততট1 বিচলিত হইনি, দিও ডন রিচাডের সঙ্গে আলোচনায় এ সম্তাবন। 

আমর! বিচার করেছিলুম যে পার্টির কোন বিশেষ মাথা-গরম লোক হয়ত 

মারধর করার চেষ্টা করতে পারে । তাদের হাত থেকে ইভাকে ও ছেলে- 

মেয়েদের বাচাবার জন্ত ও সংবাদপরের গ্রতিনিধিদের জেরা থেকে আত্ম- 

রক্ষার জন্তা আমার পরিবারবর্গের 'অভ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। কারণ, 

ংবাদপত্রের লোকদের কাছে কিছু বললে সরকার পক্ষের সাক্ষ্যের ক্ষাতি 

হতে পারত । 

পরদিন জবানবন্দী দেওয়ার পর আমার আসল সাক্ষ্য শেষ হ'ল। 

উপসংহারে মার্থ। ফ্রেচারের আইন অনান্য আন্দোলনের সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা৷ 

হ'ল। জুরীকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে মার্থ|! ও তার সঙ্গীর] যখন 
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আইন অমান্য আন্দোলনের কথ! বলে তখন তার! যুক্তরাষ্ট্রের আইন অস্ান্তের 
কথাই বলে। 

মিঃ গর্ডন বললেন, “এইবার আপনার! জেরা করুন ।” 

আসমীপক্ষ একটু অবাক হয়ে গেল যে সরকার পক্ষের সওয়াল জবাৰ 

এত তাড়াতাড়ি শেষ হ'ল। তারা ভাবেনি সরকার ছু একট! আসল 

কথা প্রতিষ্ঠিত করেই সন্ত্ট হবে। আসামীপক্ষের টেবিলে চুপিচুপি 
পরামর্শ হল, তারপর জেরা সুরু হ'ল। জেরার তিনটি লক্ষ্য বোঝ। গেল, 

কি করে ফেডারেল বরো! অফ ইনভেষ্টিগেশন তাদের কাজ চালায় তাই 

জান! এবং তাদের ফাইল পরীক্ষা! করা। প্রমাণগুলির মধ্যে খুঁত ধরা 

এবং আমাকে সরকার পক্ষের ভাড়া কর! গুপ্তচর বলে খেলো করা । 

প্রথমে আমার পেশ। সম্বন্ধে খুটিঘ্ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে আমাকে 

বড় ব্যবসাদারদের পাঁ-চাঁটা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে । তারপর 

এফ-বি-আই-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে জের! করে, আমি বুরোতে 
যে রিপোর্ট দিয়েছি ত দেখতে চাইলে । কিন্তু সরকারের গোপন ফাইল 

ব্যক্ত করার এই চেষ্টা জজ মেডিনা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। 
আসামীপক্ষ আমার সাক্ষো খুঁত বার করতে পারলে না। আসলে 

আমি যে সব তথ্য রিপোর্ট করেছিলুম তা অন্বীকার করার বিশেব চেষ্টাও 

করলে না। বখন শেষে মঙ্গলবার দিন সাড়ে চার-দিন-ব্যাগী সাক্ষ্যের পর 

ও ৫৮২ পৃষ্ঠ! টাইপ-কর' বিবৃতি দেওয়ার পর আমি কাঠগড়া থেকে নেমে 

দাড়ালুম তখন আসামীপক্ষ আমার সমস্ত শ্রম মূলেই পণ্ড করার জন্য চেষ্ট! 
করলে । তার! দরখান্তে মাত্র এই যুক্তি দিলে যে “যে সকল সংবাদের উপর 

ভিত্তি করে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে মায় তৎসংক্রান্ত নথীগুলি, এই সাক্ষ্য 
যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের এক বিভাগ এফ-বি-আইয়ের প্ররোচনায় ও সহ- 

যোগিতার প্রতারণ। করে আদায় করা হয়েছে এবং এফ-বি-আই সাক্ষীর 
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ক্রিয্নাকলাপের খরচা যুগিয়েছে” । আসামী পক্ষে মিঃ ইসারম্যান বললেন যে 
এই ধরণের ক্রিয়াকলাপ “সংবিধান মতে দুষ্ট, গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী 

এবং পুলিস রাষ্ট্রের ধার! অনুসারী”--এই ধরণের আরও অনেক বিত্ত 

ছিল কিন্তু এর সকলেরই উত্তরে জজ মেডিনা উত্তর দিলেন, “দরখাস্ত 

অগ্রাহা।” ও 

আমার কাজ শেষ হল। 

সাক্ষ্য শেষ হবার পরই আমি বিমানে ক'রে বোস্টনে ফিরলুম। ছেলে- 

মেয়েদের আত্মীয়দের কাছে রেখে আমি ও ইভা নিউ ইংলগ্ডের রাস্তায় 

রাস্তায় এক সপ্তাহ ধরে ছুটি নিন্নে বেড়ালুম, যাতে আমাদের কেউ বিরক্ত 

না করতে পারে। তারপর আমর! মেলরোজ হাউসে ফিরলুম এবং আমি 
আমেরিকান থিয়েটার্সের চাকরীতে ফিরে গেলুম। 

আমার প্রতিবেশী ও সহকম্মীরা আমাকে ফিরে পেয়ে খুসীই হ,ল। 

ঘটন। যেভাবে ফিরল তাতে সকলেই খুব আমোদ অনুভব করেছিল। 

তবে একথা! কেউই বলেনি যে “এ আমি জানতুম |” 

অনেকগুলি খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র ও রেডিওর লোকের। 

আমাদের কাছে আনাগোনা করলে । যদিও কোন জোর করা হয়নি 

তবুও বিচার বিভাগ আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার আদালতের 

সাক্ষ্যকে ডালপাল! চড়ানোর চেষ্ট! করলে তার] ত৷ প্রীতির চক্ষে দেখবেন 

না__অন্তত যতর্দিন বিচার চলতে থাকবে । কাজেই আমি সকলের 

অনুরোধ এড়িয়ে গেলুম | 

অবশ্য ব্যুরোর চাকরী শ্বভাবতঃই শেষ হ'ল। বিচারের কিছুদিন পর 

পর্যন্ত স্থানীয় পুলিস আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর রাখল । 

কিন্তু কমিউনিইদের বিরুদ্ধে আমার সাক্ষ্য তখন অদালতের নথীভূক্ত হয়ে 
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গেছে, সে কোন রকম প্রতি আক্রমণে নড় চড়.হবার জো নেই। কাজেই 
আমাদের রক্ষণাবেশণের প্রয়োজন ছিল ন1। কিছুদিনের মধ্যেই আমর। 

স্বাভাবিক জীবনযাত্র। স্থরু করে যদৃচ্ছ বিচরণ করতে লাগলুম। 

পার্টির কমরেডরা অবশ্য আমাকে এড়িয়ে চলল। কারুর কারুর সঙ্গে 

বোষ্টনের রাস্তায় দেখা হ'ত। বেশীর ভাগই আধাকে দেখে সরে পড়ত। 

একবার বুন সার্ধারের সঙ্গে দেখা, সে ঘ্বণার ভঙ্গীতে পেছন ফিরে দাড়াল । 

আমার কয়েকজন পুরাণো বন্ধু আমার কীত্তি-কাণ্ড দেখে অপ্রসন্নভাবে 

সরে দীড়িয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপন করার ইচ্ছা হল। 

তার মধ্যে গুথম হ'ল গর্ডন কেস্ যার সঙ্গে আমার কেশ্িজ ইউথ 

কাউন্মিলের আমল থেকে আলাপ। ১৯৪১ সালের টুরেন হোটেলের 

অধিবেশনে, রাশিয়া জার্মানীকে আক্রমণ করার পর যখন নৃতন কমিউনিস্ট 
নীতি আমি সমর্থন করলুৰ তখন থেকে গর্ডন কেন আমাকে বর্জন করে- 

ছিল। তারপর থেকে আর আমাদের দেখা শোন] হধনি। কিন্তু এইবার 

সে আমাকে একখানি চিঠি লিখে জানালে যে আমার কমিউনিস্ট সংশ্রব 

সম্বন্ধে আসল কথ! জানতে পেরে সে খুশী হয়েছে এবং আমার সম্বন্ধে তার 

ধারণ! অমূলক বলে বুঝতে পেরেছে 

আমি আরও অনেক চিঠি পেয়েছিলুম, কতকগুলি অনন্তষ্ট ও বাতিক- 
গ্রস্ত লোকের কাছ থেকে কিন্তু বেশীর ভাগই দেশের সব শ্রেণীর লোকের 

কাছ থেকে যারা আমার কাজের সমর্থন করে । ৰ 

এগারে! জনের সাজ! হয়ে গেল। তাদের দণ্ড ইউনাইটেড ্রেটসের 

সুপ্রীম কোর্ট পধ্যস্ত বহাল রেখেছেন । কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের 

যড়যন্ত্রকারিগণ এখনও পলাতক রয়েছে। এই পার্টি এবং তার হিং 

বিপ্রবনীতিকে নিয়ন্ত্রণ কর! জাতীয় রাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা | 

আমি যেভাবে ষড়যন্ত্রটিকে দেখেছি, তার কতকগুপি সাধারণত: লোকে 
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জানে না, সেগুলির বর্ণনা! দিতে গিয়ে পার্টির অনেক তথ্য আমি যথাযথ 

বিবৃত করেছি, দেখাতে চেষ্ট! করেছি কেন কমিউনিস্টরা এভাবে আচরণ 

করে। পার্টি, তার দর্শন এবং আমেরিকায় তাদের থেকে বিপদাশঙ্কা 
বিচ'র করতে গিয়ে আমি একজন শাস্তিপ্রিয় খ্রীষ্টান আমেরিক1-ভক্তর 

দৃষ্টিতে দেখেছি । আমঝগভীর আশ! যে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
সমশ্তাটি বোঝবার জন্য যত সামান্যই হোক, কিছু সাহায্য করবে । আমার 
এ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নয় যে আরও বেশী বিতগ্া, ঘ্বণা ব। ভয়ের স্থষ্টি কর! । 

কমিউনিস্ট কি বস্তু? 

মগ্র পার্টি বলতে ঘা বুঝায় তার মধ্যে অনেক রকমের লোক আছে, 

শক্তিমত্ত নেতা, গড্ডলিকাবঘ্ অনুচর, খুব গরীব, সমাজচ্যুত, জগতের উপর 

বিতৃষ্ণ, এবং ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী । নৃতন কমিউনিস্ট যখন বলে যে সে উজ্বল 
নৃতন পৃথিবী, যেখানে যুদ্ধ নেই, দৈন্য নেই, ক্ষুধা নেই তারই ন্বপ্ে বিভোর 

হয়ে আছে, তথন সে হয়ত সত্য কথাই বলে। কাল” মাঝ্সের হয়ত সেই 

ত্বপ্নই ছিল। 

কিন্ত মান্স'বাদের বীজে বিষফল ফলে । লেনিন ও ট্টালিনের অনুচরর! 

্রষ্ট এবং কমিউনিস্টরা যে নৃতন জগৎ স্যষ্টি করে তা ন্বপ্পের জারগায় দুঃস্বপ্ন 

হয়ে দাড়াচ্ছে। 

যেহেতু “পেশাদার” কমিউনিষ্ট একটি ভিন্ন প্রকৃতির জীব। সে 

গড্ডলিকা ভুক্ত নয়, প্রতারিতও নয়। সে কি করছে তা বেশ সঠিক 

ভাবেই জানে। সেবিজ্ঞান ও বাস্তবতায় বিশ্বাসী, আদর্শবাদ বা ভাববাদের 

নয়। ভাববাদী ও আদর্শবাদী লোকদের পে অন্যদের উপর ব্যবহার করায় 

যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে এবং খুব নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে । 

সে সমস্ত লোকের কাছে সমস্ত রকম সাজবার জন্য শিক্ষিত। সবচেয়ে 
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'বেশী সার্থকতা। লাভ করার জন্য মে নিজের  উদ্দেশ্ট ও বাসনার উপর 

যথোপযুক্ত আবরণ দিতে অতি সাবধানে শিক্ষা করে। এই জন্যই 
সবচেয়ে দক্ষ কাজেই সবচেয়ে বিপজ্জনক কমিউনিস্ট প্রায়ই মনোহারী, 
রসিক, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান, আচরণে ভদ্রু, কাধ্যাধ্যক্ষ পদে নিপুণ, বুদ্ধিতে 

ভান্বর ও সার্থক-কীর্তি লোক হয়। সে কখনই দাতে ছুরি ধরে লম্বা 
কালো৷ কোট গায়ে দিয়ে বেড়ায় না ব এমন কিছু করে নাযাতে যড়যন্ত্রের 

সামান্য মাত্র ইঙ্গিত থাকে । মেখে শুধু ধরা পড়া থেকে বাঁচতেই চায় 

তা৷ নয়, সে আশা! করে যে সরল বিশ্বাসী আমেরিকানদের কাছে সমস্ত 

তথ্য প্রকাশ হওয়া সত্বেও তারা বলবে, “অমুক কখনই কমিউনিস্ট হতে 
পারে না*-সে এমন চমৎকার লোক।” এই কারণেই অনেক মূলতঃ 

দেশভক্ত নাগরিকর1 কারুকে মন্দ ভাবতে অসমর্থ হয়ে কমিউনিস্ট, তাদের 

সাথী ও তাদের তথাকথিত ন্যাধ্য আন্দোলনগুলির উপর সহানুভূতি 

'দেখায় ! 

কমিউনিস্টর! কমিউনিস্ট বিরোধী লোকের মধ্যে অকমিউনিস্ট সেজে 

পার্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে এত ওস্তাদ যে তার! নিজেরাই এ জিনিষটা খুব 

প্রীতির চোখে দেখে । সে কমিউনিস্ট হবার স্থযোগ গ্রহণ করে ভয়াবহ 

উত্তেজনা! অনুভব করে বলে মনে হয়। যেমন তার আত্মোৎসর্গের সমগ্রত, 

তেমনি তার নিষ্ঠার মততত।। সে দীর্ঘ দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে 

পারে, বহুদিন এমন কি বহু মাস পরিবারব্্গকে ছেড়ে থাকতে পারে, বন্ধু 

বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারে, দরকার হলে জেলেও যেতে পারে। কমিউনিস্টর! 

এ সমস্তই যেন উপহভোগ করে, আমি কিন্তু তা পারিনি । 

অতএব শিক্ষিত, দৃটীরুত, নিয়মান্বর্তী, উৎসগিত কমিউনিস্টরা পু'জি- 
বাদী সমাজের বিরুদ্ধে ধীর মণ্তিষ্বে, হিসাব করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। 

সৌমীন লাল-খেদার দল, উচ্চাকাজ্ষী রাজনীতিজ্ঞ বা! তাকিক, বা লোক: 
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খেপানোয় অভ্যন্ত লোকের ওদের যোগ্য প্রতিছন্্বী হ'তে পারে না। 

গালাগাল দিয়ে ব! বুলি আউড়িয়ে পেশাদারী কমিউনিস্ট নেতাদের কিছুই 

কর। যাবে না। যেসব দেশভক্ত ও হবু দেশভক্তরা বড় বড় কথা বলে 

দুহাতে ঘুসি পাকিয়ে কমিউনিস্টদের ঠাণ্ডা করতে যান, তার! প্রায়ই তিক্ত 
তর্কের কুয়াসার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যান, কোথাও দাগ বসাতে পারেন ন1। 

তা সত্বেও কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট বিরোধীদের মধ্যে জীবন মরণের 
গ্রাম চলেছে । ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ_যার জন্য দীর্ঘ, কঠিন লড়াই 

দরকার । এ কথ! এফ-বি-আই-এর মত কেউ জানে না। আইনসঙ্গতভাবে 

এবং জনমতের সমর্থন নিয়ে চাই কঠিন ও অবিচ্ছিন্ন সংবাদ সংগ্রহ ও পান্টা 
গুপ্তচরবৃত্তি, আর এ কাজ চালাবে বিশেষভাবে নিধুক্ত, সরকারী প্রতিষ্ঠান। 

বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষজ্ঞদের দরকার । বদি অনভিজ্ঞ লালখেদ! 

মনোভাবাপন্ন লোকেরা কমিউনিস্ট ও নির্দোষ উদারনীতিকের পার্থক্য না 

বুঝতে পারে ত সে খ!টি কমিউনিস্ট ও সরকারী পান্ট| গুধচচরের তফাৎ্ও 

বুঝতে পারবে না। কমিউনিস্টদলের মধ্যের বিশেষজ্ঞ সংবাদ সংগ্রাহক 

কম্মীকে রক্ষ। করার জন্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন কর৷ প্রয়োজন। 

কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষণা! করলে সরকারী সংবাদ সংগ্রহ কাজ 

একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু গাঁঢাকা দেওয়! পাটির কিছুই ক্ষতি হবে 

না। শেষে কমিউনিস্টদেরই শক্তি বুদ্ধি হবে। পাটির মধ্যে লোক ঢোকানে। 

ও রাখ খুবই শক্ত । তার উপর পার্টিকে বেআইনী করলে একেবারেই 

'অসম্ভব হবে। 

সাধারণ নাগরিক কমিউনিস্টবিরোধী সংগ্রামে কি ভাবে অংশ নিতে 

পারে? 

সবচেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে কমিউনিস্টর! পু'জিবাদী সমাজের লোক যে 
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ভাবে ব্যবহার করবে বলে প্রচার করে সেইভাবে ব্যবহার না করা । কমিউ- 

নিস্টর| চায় যে সমস্ত অকমিউনিস্টর1 একেবারে চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসীবাদ 
ও রাষ্্ীয় নিয়ন্ত্রণের দিকে যাক । কমিউনিস্টরা চায় সর্ধপ্রকারে আমাদের 

সমাজে চিড় খাওয়াতে, শ্রেণীদের মধ্যে ঘ্বণা ও সংগ্রাম জাগাতে । কমিউ- 

নিস্টরা শিখেছে যে সমন্ত ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্ই শেষ পধ্যস্ত ফ্যাসিস্ট 

অত্যাচারের রাষ্ট্র হয়ে উঠবে যাতে তার একমাত্র নিষ্পত্তি হতে পারে হিং 

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে । 

কিন্ত আমর] যদি সেভাবে ব্যবহার না করি ত কথিউনিজম পতনে 

সাহায্য করব। আমরা যদি আমাদের আমেরিকায় ম্বাধীন সমাজের 

এতিহোর স্বপ্নতে আবিষ্ট হয়ে থাকি, যেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্বের থেকে ব্যক্তি- 

গত দায়িত্ব বেশী হবে, যেখানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বুদ্ধি কার্যকরী হবে, 
যেগানে দৃঢ় অপামরিক নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা নাগরিক অধিকার বেশ থাকবে 

তাহলেই পুজিতান্ত্রিক সমাজের অবশ্তস্ভাবী বিনাশের যে মতবাদ কমিউ- 

নিস্টরা পোষণ করে ত। মিথ্য। প্রতিপন্ন হবে । 

আমার পার্টি অভিজ্ঞত! থেকে আমি বার বার দেখেছি যে কমিউনিস্ট 

আন্দোলন কথনই ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন নয়। এমন কি তাদের 

নেতার! যে সমস্ত ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান যেমন নাগরিক অধিকার, 

ভাল বাড়ী, শান্তি ইত্যাদি যে সব বিষয়েও তাদের আসল উৎসাহ নেই। 

বর্তমানে কমিউনিস্টদের অসন্তোষের যে সব কারণ আছে ত1 বদি হগাৎ চলে 

যায় এবং তাদের গত্যেক দাবী মেটানো! হয়, তাহলেও কালই কমিউনিস্ট 

পার্টির পেশাদার নেতার! আবার নতুন নতুন অসন্তোষের কারণ বার করবে 
এবং দাবীর নতুন ফর্দ ইত্যাদি করতে লেগে যাবে । দেশ ফ্যাসিবাদের দিকে 
যাচ্ছে এরকম কোন লক্ষণ যদি দেখ। যায় তাহলে দেখ! যায় যে কমিউনিস্ট 

সংবাদপত্র ও দলীয় ঘোষণায় বেশ উল্লাসের ভাব, বদ্দিও সেট। খুব ন্যান্বসঙ্গত 
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ক্ষোভের ছদ্মবেশে দেখা যাঁয়। সামাজিক অন্যায়ই কমিউনিস্টদের প্রধান 

ইন্ধন । আমাদের সমাজে স্বাধীন ও ব্যক্তিগত উদ্োগের যে প্রথা আছে 
তার দোষগুলি মেনে নিতে প্রস্তুত থাক! এবং সেগুলি দূর করার জন্য 

নিরলন ভাবে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সামাজিক ও রাজনীতিক 

জীবন উদ্দেশ্ঠমূলক হওয়। উচিত, শুধু নেতিবাচক, তিক্ত বা নিন্দাপরায়ণ 
হলে চলবে না। 

কমিউনিস্টদের ভরস! হল দ্বণী, অনিশ্চিয়তা ও ভয়ের ওপর । কাল” 

মাঝ্সলিথে গেছেন, “নানক শ্রেণী কাপুক ।” এর সবচেয়ে ভাল উত্তর হচ্ছে, 

আমাদের বিশ্বাস পুনরার বাক্ত করা যে আমরা ঈশ্বরে ও প্রত্যেক ব্যক্তির 

শুদ্ধতায় বিখাসী। সেইথানেই আমাদের শক্তি। কমিউনিস্টরা শুধু তাদের 
পার্টির শক্তি ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী । আমর বিশ্বাস করি, যে জাতির মধ্যে 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা৷ ঘত বেশী সেই জাতি তত বেশী শক্তিশালী । কিন্তু 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তদুপযুক্ত ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে বাদ নিয়ে থাকতে 

পারে না। 
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১ম পরিশিষ্ট । 
কমিউনিষ্ট পার্টির পরিভাব|। 

“কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাৰ প্রকাশ করার জন্ত একটি বিশিষ্ট 
পরিভাষা! আছে”- জজ হেরন্ড আর মেডিনার উক্ভি। 

£০6$515 ( এ্যান্কিভিষ্ট )-_-কমিউনিস্ট পার্টিতে রাজনৈতিক ও শ্রমিক 
এই ছুই শ্রেণীয় £১৪1%15 আছে এদের অন্যতম কাজ হচ্ছে শ্রমিক ধর্মঘট 

বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অংশ নিয়ে অশাস্তি, বিরোধ ও তিক্ততার 

স্থট্টি করে সরে পড়া, একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া] । 

73০0:2913 (বুর্জোয়া )_যারা1 উত্পাদনের উপায়গুলির মালিক 

এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় মূলধন যোগায় যারা। 

0৩1) ( সেল )_-কমিউনিস্ট সংগঠনের মৌলিক উপাদান | সাধারণতঃ 

তিন থেকে পাচ জন ছার! গঠিত । এর উপরের সংঘ হল 1:80) ব1 
শাখা-_ প্রত্যেক সেলের একজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। এর উপরের 

: স্তরে হ'ল জেল1, ইউনাইটেড স্টেটসে ৩২টি জেলা! আছে । নিউইয়র্ক সহর' 

ও সহরতলী ২নং জেলার অন্তর্গত, বোস্টন ও নিউইংলগ্ডের অধিকাংশ ১নং 

জেল! আর ওয়াশিংটন ডি, সি, ৪নং জেলা । 

০0850০: ( কোষ্টার )_-বার্ভীবহদের মধ্যকার দূত। যাতে সংবাদ 

পরিবহনের কাজ জটিল হয় তাই করে। অনেক সময় সে কিছুই জানে না; 

হয়তো! সে লিফট চালক, জুতা৷ বুরুষওলা, খবর কাগজ বিক্রেতা, তাদের 

কাছে একজন কমরেড বার্ত। রেখে যায় আর একজন সংগ্রহ করে। 

0০1০782৩৮  (কলোনাইজার )--পার্টির যে সাম্ত ইউনাইটেড 

স্টেটসের আত্মরক্ষার জন্ত অতি প্রয়োজনীয় কোন শিক্প প্রতিষ্ঠানে ঢুকে 

সঙ্কট-ুহূর্তে পার্টির নির্দেশঅন্ুযায়ী বিশেষ ধ্বংসাত্মক কাজ করে। 

০০8715£5 (কুরিয়ারস্)-যার। গোপন বার্তা ও ভ্রব্যাদি এক 
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কমিউনিস্ট উপদল বা সাস্ত থেকে আর এক উপদল ব' সদস্যকে পৌছে 

দেয়। অনেক সময় সন্দেহ অপনোদনের জন্য ছোট বালক বালিকাদের এই 

কার্যে ব্যবহার করা হয়।. 

106100079010 ০6061511917 ( ডেমোক্রাটিক সেপ্টাালিজম্ )--বে 

পদ্ধতিতে পার্টির নেতার। গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে নীচের সদশ্যদের 

কাছে পাঠিয়ে দেওয়! হয় শুধু সমর্থনের ছাপ দেওয়ার জন্য । এতে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতি একবারেই বজ্জন কর! হয়। 

[05৮688101715 ( ডেভিয়েশনিষ্ট )-_-পার্টির যে সন্ত ভুল করে হয় 

বায়ে যায় ব1] ডাইনে যায় অর্থাৎ পার্টির দলপতিদের সঙ্গে যার মত মেলে 

না। এদের কাধ্যাবলীকে অনেক সময় “শিশুরোগ” বলে উল্লেখ কর! হয়। 

আত11০৬% (12০15: (ফেলো ট্রাভেলার )-_-কমিউনিস্টদের প্রতি 

সহানুভূতি আছে অথচ কমিউনিস্ট পার্টির টিকিট-ধাবী সদস্য নয়। একজন 
আমেরিকান ভূতপূর্বব কমিউনিস্ট সদস্য এই কথাটি আবিষ্কার করেছেন বলে 
কথিত আছে কিন্তু আসলে স্ট্যালিন “কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে” এ 

কথাটি ব্যবহার করেছেন। 
81995: ( ফ্রোটার )_-সেল ব! ব্রাঞ্চের স্দম্তদের থেকে সম্পূর্ণ 

পৃথবীকৃত কমরেড । পার্টির সঙ্গে তার একমাত্র সংযোগ হয় গোপন 

কুরিয়ারদের বারা । তাকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ডাকা হয় এবং 

এজন্য পার্টির সঙ্গে তার সংশ্রব অজ্ঞাত থাক! বাঞ্ছনীয়। 
0০৮৮৩: (গ্রাবার )---কমিউনিষ্ট কর্মীদের নিম্নতম, যার “ডেলি 

ওয়ার্কার+ বিক্রী করে, পিকেটিং করে আর দরখান্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। 

পার্টির নবাগতরা প্রথমে কিছু এই ধরণের কাজ করতে বাধ্য হয়। 
+[015081158” ( ণথেবাশাটিষ্ট” )-__সাধারণতঃ নিয়শ্রেণীর অন্থচর বা 

স্থবিধাবাদীদের সম্বন্ধে খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হুয়। 
২২৫ 

তি ২১ 



“[8188৯ ( “কুলাক” )--মধ্যবিত্ত ব1 উচ্চন্তরের কৃষক ও জধিদারহ 
শ্রেণীর সম্বন্ধে রাশিয়ার ব্যবহৃত কথা, এর! কমিউনিস্টদের তীব্র শত্রু । 

0036০619785 (অবষ্টাকশনিস্ট)_-0618610785/দের নিকটতম 

গোত্রীয়। স্বাধীনচেতা বা! দৃঢ়চেতা৷ কমিউনিস্ট | 

৮৪1০% ( পেট্রিট )--পার্টির মতে খাঁটি পেট্রিরট যুদ্ধের সময় 
রাশিয়ার নেতৃত্বচালিত পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর দিকে হয়ে নিজের দেশের 

ক্যাপিটালিষ্ট নেতা ও তাদের নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 

৮৩৫০ 1950705০19 (পেটি বুর্জোয়া)_দোকান্দার, স্টোরের মালিক 

ব1 ছোট ব্যবসাদার । কমিউনিস্ট পার্টির মতে তারা নিজেদের ক্যাপিটালিষ্ট 

বলে মনে করে কিন্তু আসলে তারা ক্যাপিটালিষ্টদের হাতের যন্ত্র মাত্র। 

7101667187 ৪002৫ ( প্রোলেটারিয়ান ভ্যানগার্ড )--( অর্থাৎ 

শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ) এক্ষেত্রে অগ্রণী তারাই যারা কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় 
অস্তস্তল এবং যার! শ্রমিক সম্প্রদায়কে সার্থক বিপ্রবের পথে চালিত করবে । 

7১০01502112 (প্রোলেটারিয়েট )- মজুর শ্রেণী, যারা নিজে হাতে 

কাজ করে, পিঠে বোঝা! বয়, এদের অনেক সময় জনতাও বলা হয়। 

[0/505116 ( উট্স্কীআইট্ )-_ প্রথমতঃ লিয়ন ট্রটক্কির অন্গামী, 

দ্বিনীর়তঃ বামপন্থী কিউনিস্ট যারা এখনই বিশ্ববিপ্রব ইচ্ছা করে) তৃতীয়তঃ 

পার্টির প্রতি সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে আলগাভাবে প্রযোজা । তাছাড়া 

*ব্রাউডারাইট্স্” এবং “কাটস্কিয়াইট” হচ্ছে দক্ষিণপন্থী নান্তিকদের 

অন্গগামী ৷ 

1৩ 0১905112157 (হোয়াইট চাউভিনিজম্)_কমিউনিস্ট ঘরোয়। 

ভাষায় নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বর্ণ বৈষম্যকে এই নামে অভিহিত করা হয়। 

£61)99৩10150” কথাটির কমিউনিস্টদের কাছে আরও অনেক বাবহার 
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বা কুব্যবহার আছে, যে কোন পুরুষ স্ত্রীলোকদের গৌণ পর্যায়ে ফেলতে 
চায়, সে হ*ল "পুরুষ চাউভিনিস্ট 1” 

, ছ্িভীয় পরিশিষ্ট । 
কমিউনিষ্ট ও উদারপন্থী 1 

ছুঃখের ব্ষয় অনেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে উদারপন্থীদের গুলিয়ে 

ফেলেন; আসলে তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। অবশ্ত নিপুণ গা- 

ঢাকা দেওয়া কমরেডের সঙ্গে সংরক্ষণণীল রিপাবলিকানদের তফাৎ 

বোঝ। কষ্টকর, সে যদি নিজের সত্য পরিচয় গোপন করতে চায় । তা"হলেও 

আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা! থেকে কতকগুলি নির্দেশ দিতে পারি, যা 

হয়ত কিছু কাজে আসতে পারে । 

১। কমিউনিস্টর| বিশ্বাস করে জনতার মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে বিসঙ্ন 
দেওয়া উচিত, কিন্তু আসল উদ্দেশ্ট-সাধনের জন্য উদারপন্থীরা ব্যক্তি 

স্বাতন্ত্যকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। 

২। কমিউনিস্ট ইতিহাসের মনগড়া ব্যাখ্যা ব1 কুব্যাখ্য। করে, কিন্ত 

উদ্দারপস্থী ইতিহাস মনোযো.গর সঙ্গে পড়ে ও তার শিক্ষা গ্রহণ করে। 

৩। কমিউনিস্টর। ক্যাপিটাপিস্ট প্রথার দোষগুলি কলাও করে শ্রেণী 

ংগ্রাম ও রোষের স্থষ্টি করে, উদারপন্থী সেগুলি দেখিয়ে তাদের শুধ.রাবার 

চেষ্ট1 করে। 

৪ | কমিউনিস্ট বিশ্বাস করে যে সরকার লোকের প্রভু কিন্তু উদারপন্থী 

মনে করে যে সরকার জনগণের সেবক । 

€। কমিউনিস্টর! সংরক্ষণশীলদের যতট! নিন্দা করে তার থেকে বেশ 

সমাজতন্ত্রী ও অন্ঠান্ত প্রগতিশীলদের নিন্দা করে। উদারপন্থীরা যে সমস্ত 
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লোকেরা প্রায় একরকম মত পোষণ করে তাদের সঙ্গে একমত হতে বা 

সামঞ্জন্য রক্ষা করতে চেষ্টা করে। ৃ 

৬। কমিউনিস্ট তার উজ্জল আদর্শমূলক লক্ষ্যে পৌছতে সমস্ত রকম 
উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তত-_মিথ্যা, ব্লযাকমেল, রক্তপাত, খুন- উদ্দারপন্থী 

একই লক্ষ্যে পৌছানর জন্য ভন্দ-উপায় অবলম্বন করে। 
৭। কমিউনিস্ট সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিষ্াকে বিশ্ব 

কমিউনিজ মের লক্ষাস্থলে পৌছবার সোপান মাত্র বলে মনে করে, উদ্বার- 
পন্থী শিল্পকলাকে তার নিজের গুণেই আর্দর করে। 

৮। কমিউনিস্ট যে সমস্ত গ্রতিষ্ঠংনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, 

তার জন্ত অক্লান্ত সেবা করতে প্রস্তত থাকে । সে সমস্ত কিছু করবে, 

দরকার হলে রাত্রি তিনটা অবধি সভ1 করবে--যখন দুর্ভাগ্যক্রমে উদ্ারপন্থী 

বাড়ী চলে যাবে। 

৯। কমিউনিস্ট স্বাধীনতার ভান করলেও সর্বদাই উপর থেকে হুকুম 

নেয়; উদারপন্থী নিজেই মত স্থির করে। 

১০। কমিউনিস্ট সর্ববদ] হুকুমে চলে বলে, পার্টির নীতি যদি রাতা- 
রাতি পরিবর্তন হয় তাহ'লে ফাপরে পড়ে যায়। উদারপন্থীও মৃত বদলায় 

কিন্তু সে খুব ধীরে ধীরে, সযত্ে এবং স্বেচ্ছায় 

১১1 কমিউনিস্ট গোপন কারধাকলাপে অংশ নেয়, তাঁর সর্বদাই মনে 

হয় যে তাঁর কিছু গোপন করার আছে, উদারপনস্থী প্রকাশ্টে তার লক্ষ্যের 

দিকে অগ্রসর হয়। 

১২। কমিউনিস্ট হিংসা করতে দুঢ়-প্রতিজ্ঞ, যদিও সেটাকে চাপ! 

দেবার জন্ত সর্ববপ্রকারে চেষ্টা করে। উদারপন্থী আবার শাস্তিপূর্ণ উপায় 

অবলগ্বন করতে দৃঢ়-বিশ্বাপী। কমিউনিস্ট বিপ্লবী, উদারপন্থী অভিব্যক্তিতে 
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১৩। কমিউনিস্টরা অন্থান্ি টোটালিটেরিয়্ানদের মতই যুব আন্দোলন 

সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী, কেননা সে এইভাবে তরুণদের মন দখল করতে 
পারে, উদ্দারপন্থী শিক্ষায় উৎসাহী কিন্তু যুবকদের মন নিয়ন্ত্রণ করাতে নয়। 

১৪। কমিউনিস্ট সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে । শুধু শক্রকেই নয়, 
নিজের সহকর্মিদেরও। প্রার্ট নিজের সদস্যদের উপর সর্ব! গুপ্ত নজর 

রাখে । উদারপন্থীর সন্দেহের কোন কারণ নাই, এবং সেই কারণেই সে 

অনেক সময় কমিউনিস্ট জালে পড়ে যায় । 

১৫। কমিউনিস্টর! বিশ্বাস করে যে ছোট একটি নিরেট উপদলই 
€ অগ্রণী) শুধু নেতৃত্ব করবে। উদারপন্থী চালক ও চালিততে এতটা 

তফাৎ করে ন|। 

১৬। কমিউনিস্ট মাঝ্টিষ্ট পরিভাষ। ব্যবহার করে (প্রথম পরিশিষ্ট 

ষ্টব্য ) : উদারপন্থীর! নিজ মাতৃভাষ ব্যবহার করে। 
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